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 III 

POVZETEK 

Naloga predstavlja merjenje in presojanje na temeljnem vojaško strokovnem usposabljanju v 

Slovenski vojski, ozko usmerjeno zgolj v doseganje ciljev, predpisanih s Programom TVSU. 

Cilj naloge je v prvem delu predstaviti osnovne pojme merjenja in presojanja ter koncept 

izvajanja v Slovenski vojski. V drugem delu je predstavljen temeljni cilj naloge, ki je 

odgovoriti na vprašanja, kako sistem meril omogoča ugotavljanje stopnje usposobljenosti 

kandidatov med izvedbo in ob zaključku usposabljanja ter kako sistem nadzora, vzpostavljen 

v Slovenski vojski, podpira doseganje ciljev Programa TVSU. Odgovori so oblikovani na 

podlagi preučevanja teoretičnih izhodišč ter preučevanja sistema meril in nadzora. 

Ključne besede: merjenje, presojanje, nadzor, splošne vojaške individualne veščine, temeljno 

vojaško strokovno usposabljanje. 

SUMMARY 

Dissertation represents measuring and estimating in basic military training of Slovenian 

armed forces, which is strictly directed to achieve with programme defined objectives. In the 

first part of the dissertation my aim is to represent basic conceptions of measuring and 

estimating and the concept of implementing in Slovenian armed forces. The second part is a 

representation of the primary aim, which is to answer questions about how measuring system 

makes it possible to ascertain the qualification level of candidates during the accomplishment 

and at the completion and how the control system established in Slovenian armed forces 

supports achieving objects of the programme. The answers are formed on the basis of 

researching theoretical points of departure, measuring system and control. 

Key words: measuring, estimation, control, basic individual military skills, military basic 

training. 

UDK: 355:374.7(043.2) 
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1 UVOD 

Obvladovanje organizacije v sodobnem okolju, ki postaja vse bolj kompleksno in 

spreminjajoče se, je izjemno zahtevna naloga, ki pred managerje na eni strani postavlja stalno 

nove izzive, na drugi pa od njih zahteva temeljito poznavanje in obvladovanje temeljnih 

dejavnosti managementa. Organizacija, ki ne upošteva teh usmeritev ter je vodena zgolj po 

občutku in intuiciji, slej ko prej ne dosega več zastavljenih ciljev in začne zaostajati za 

konkurenco, kar dolgoročno gledano neizogibno vodi v njen propad. Pridobitne organizacije v 

stalno izboljševanje svoje odličnosti ter ohranjevanje in snovanje novih konkurenčnih 

prednosti, kar je v času gospodarske krize še toliko pomembnejše, silijo vse ostrejša 

konkurenca, globalizacija trgov in omejenost virov. 

Vse navedeno predstavlja izziv tudi za javno upravo, ki se mora prav tako odzivati na 

spreminjajoče se okolje in stalno stremeti k večji učinkovitosti, kar pomeni predvsem 

racionalno porabo proračunskih sredstev, in tudi SV ni nobena izjema. Drţavni zbor RS se je 

odzval na spremenjene druţbene in varnostne razmere v lokalnem, regijskem in globalnem 

okolju z ukinitvijo naborniškega sistema dopolnjevanja SV v letu 2003 ter prehodom na 

profesionalno vojsko. Profesionalizacija in vstop SV v zvezo NATO leta 2004 sta prinesla 

nove izzive na različnih področjih, prav gotovo pa sta vnesla veliko sprememb na področje 

obvladovanja organizacije, kar je postavilo pred SV povsem nove izzive. 

1.1 Opredelitev problema preučevanja 

S profesionalizacijo SV je postal sistem usposabljanja vojakov, namenjen nabornikom, 

neustrezen, kar je prineslo zahtevo po iskanju celostne rešitve, tako z vsebinskega kot 

organizacijskega vidika in z vidika zahtev usposabljanja. Poiskati je bilo treba rešitev, ki bo 

ponudila racionalnejšo izvedbo usposabljanja profesionalnih vojakov in hkrati ustrezno 

stopnjo usposobljenosti, potrebno za opravljanje nalog SV tako doma, kot v okviru 

zavezništva. Po vzoru tujih vojska je SV organizirala center za izvajanje TVSU, v katerem 

kandidati pridobijo potrebna temeljna vojaška znanja na individualni ravni, ki jim omogočajo 

nadaljevanje usposabljanja in urjenja v enotah SV skladno s poslanstvi enot. 

CU SV tako predstavlja vstopno točko za vse vojaške osebe, ki se zaposlijo v SV in so 

skladno z zakonom dolţne opraviti TVSU. Na tem usposabljanju vsi kandidati pridobijo 

temeljna znanja in veščine, ki jim omogočajo preţivetje na bojišču, kandidati za vojaka se 

dodatno usposobijo za izvajanje bojnih nalog strelca, kandidati za častnike pridobijo posebna 

znanja za nadaljevanje izobraţevanja v šoli za častnike, kandidati za vojaške usluţbence pa se 

usposobijo za opravljanje nalog vojaškega usluţbenca. Njihova stopnja usposobljenosti na 

TVSU je izredno pomembna, saj predstavljajo temeljna znanja in veščine posameznika tisto 

osnovo, brez katere so nadaljnja urjenja, usposabljanja in izobraţevanja v SV oteţena ali celo 

nemogoča. 
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Doseganje in ugotavljanje stopnje usposobljenosti kandidatov je povezano s sistemom 

merjenja in presojanja v SV, ki se na TVSU izvaja z ugotavljanjem stopnje usposobljenosti 

kandidatov in s sistemom nadzora. Oba sistema skupaj tvorita kompleksno celoto orodij, 

postopkov in pristopov, ki omogočajo izvajanje merjenja in presojanja na TVSU. 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja magistrske naloge 

V magistrski nalogi smo raziskali in razširili znanja o dejavnosti merjenja in presojanja na 

TVSU kot ene temeljnih dejavnosti managementa s preučevanjem teoretičnih izhodišč s 

poudarkom na posebnostih, ki veljajo za navedeno dejavnost v nepridobitnih organizacijah, 

ter še posebej v SV. Do novih znanj in spoznanj o merjenju in presojanju na TVSU smo prišli 

v teoretičnem in empiričnem delu magistrske naloge. 

V teoretičnem delu smo najprej spoznali teoretična izhodišča za obvladovanje organizacije v 

predstavitvi štirih temeljnih dejavnosti managementa ter pri tem upoštevali poglede različnih 

avtorjev. Izpostavili smo posebnosti obvladovanja, značilne za nepridobitne organizacije, 

kamor lahko uvrstimo tudi javno upravo oziroma SV. V nadaljevanju smo pobliţe spoznali 

organiziranost TVSU kandidatov za vojaške osebe v SV različnih kategorij. Najprej smo se 

seznanili s CU, ki izvaja TVSU, v nadaljevanju s podlagami in zahtevami Programa TVSU in 

spoznali sistem meril za ugotavljanje stopnje usposobljenosti kandidatov. V zadnjem poglavju 

teoretičnega dela naloge smo raziskali potek obvladovanja TVSU v CU s povezovanjem 

temeljnih dejavnosti managementa, predstavljenih v drugem poglavju, in dejavnosti, ki jih 

izvajajo v CU. 

V empiričnem delu smo spoznali metodološka izhodišča in metode analize podatkov, 

pridobljenih z anketo med izvajalci usposabljanja kandidatov za vojaške osebe na TVSU, in 

intervjuja, izvedenega s pomembnejšimi nosilci sistema nadziranja na TVSU. V nadaljevanju 

smo predstavili rezultate, pridobljene z anketo s področja raziskave ustreznosti meril in 

kriterijev za ocenjevanje usposobljenosti kandidatov, in rezultate intervjujev raziskave, kako 

koncept nadziranja podpira doseganje ciljev TVSU. 

Temeljni cilji, ki smo jim sledili pri izdelavi magistrske naloge, so: 

 v analitičnem delu preučiti literaturo s področja merjenja in presojanja ter posebnosti 

obravnavane dejavnosti v nepridobitni organizaciji, 

 analizirati zakonske akte, pravilnike in ostale dokumente v SV, ki urejajo področje 

merjenja in presojanja na TVSU, 

 v empiričnem delu analizirati in interpretirati mnenja izvajalcev merjenja in presojanja na 

TVSU in 

 na osnovi ugotovitev podati oceno ustreznosti, skladnosti in popolnosti sistema merjenja in 

presojanja na TVSU ter oblikovati predloge za njegovo izboljšanje. 
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V magistrski nalogi smo preverili odgovore na naslednji temeljni raziskovalni vprašanji: 

raziskovalno vprašanje 1: Kako sistem meril podpira ugotavljanje stopnje usposobljenosti 

kandidatov na TVSU? 

raziskovalno vprašanje 2: Kako sistem nadzora z merjenjem in presojanjem v SV podpira 

doseganje ciljev TVSU? 

1.3 Metode raziskovanja 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo z metodo kompilacije, ki omogoča predstavitev 

znanstvenoteoretičnih dognanj (Zelenika 2000, 339), preučevali vire domačih in tujih avtorjev 

s področja temeljnih dejavnosti managementa ter prispevke z najnovejšimi teoretičnimi 

spoznanji. Za opisovanje enostavnih dejstev, stvari in procesov smo uporabili metodo 

deskripcije (Zelenika 2000, 338), s katero smo predstavili TVSU in preučili osnove za 

njegovo izvajanje v SV, ter strokovno literaturo in osnove za izvajanje merjenja in presojanja 

na TVSU v SV. Ugotovitve smo strnili v celoto z metodo sinteze (Zelenika 2000, 329–330) 

ter uporabili deduktivno metodo, kadar smo na osnovi splošnih opredelitev ter znanj in 

izkušenj opredelili konkretne posamezne zaključke (Zelenika 2000, 325). 

Easterby-Smithov princip pozitivizma smo uporabili predvsem v iskanju odgovora na 

raziskovalno vprašanje kako sistem meril podpira ugotavljanje usposobljenosti kandidatov na 

TVSU, kjer smo kot opazovalci izrazito neodvisni ter čimbolj izključujemo človeške interese 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 49). Raziskavo smo opredelili na osnovi kreiranja 

profila skupine posameznikov in dogodkov ter uporabili metodo zbiranja podatkov z lastnim 

anketnim vprašalnikom odprtega tipa na celotni populaciji, predstavljenim v prilogi 1, ki ne 

usmerja anketirancev v vnaprej določen odgovor (Zelenika 2000, 370). Populacija obsega 18 

poveljnikov oddelka/inštruktorjev, ki izvajajo usposabljanje po programu TVSU v SV, ter vse 

oblike preverjanja usposobljenosti kandidatov. Za doseganje večje kredibilnosti raziskave 

smo uporabili triangulacijo (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 181) po skupinah ter v 

raziskavo vključili še šest enotovnih podčastnikov, odgovornih za usposobljenost vojakov in 

podčastnikov iz SIVV, in pet poveljnikov vodov, odgovornih za izvedbo usposabljanja 

kandidatov, ki tudi predstavljajo celotno populacijo. Pridobljene podatke smo obdelali z 

metodo utemeljitvene analize ter pridobili vzorce in kategorije (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2005, 153) ter z raziskovalno metodo razlaganja (Ghauri in Gronhaug 2005, 58) 

predstavili, kako sistem meril podpira ugotavljanje usposobljenosti kandidatov na TVSU. 

Pri raziskovanju, kako sistem nadzora v SV podpira doseganje ciljev TVSU, kjer smo 

predvsem odkrivali razumevanje okoliščin in poglede udeleţencev, smo sledili principu 

socialnega konstrukcionizma (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 49). Uporabili smo 

metodo polstrukturiranega intervjuja, predstavljenega v prilogi 2, ki nam omogoča usmerjeno 

vodenje intervjuja v smeri iskanja odgovorov na zastavljeno raziskovalno vprašanje (Zelenika 

2000, 378), ter izvedli polstrukturirana intervjuja s pomočnikom za učne zadeve in 

načelnikom odseka za operativno učne zadeve kot načrtovalcema in izvajalcema nadzorov. Za 
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zagotovitev ustrezne stopnje kredibilnosti raziskave smo uporabili triangulacijo (Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2005, 181) po skupinah ter izvedli polstrukturirane intervjuje še s 

poveljnikom voda in namestnikom poveljnika čete, ki se pojavljata v vlogi nadzorovanih 

subjektov, ter namestnikom in poveljnikom CU, kot odgovornima osebama za oblikovanje 

sklepov in ukrepov na osnovi ugotovitev različnih oblik nadzora. Posamezen intervju je trajal 

med 30 in 40 minut, zastavili smo šest vprašanj ter uporabili metodo zapisovanja. Uporaba 

metode polstukturiranega intervjuja nam je omogočila pridobiti globlji vpogled v 

obravnavano področje (Zelenika 2000, 378). Pridobljene podatke smo obdelali z metodo 

utemeljitvene analize, s katero smo iz podatkov pridobili ustrezno strukturo ter iz nje izluščili 

vzorce (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 153). Z metodo sinteze ugotovitev, ki 

omogoča povezovanje pridobljenih podatkov raziskovanja (Zelenika 2000, 330), smo prišli do 

odgovorov, kako obstoječa merila in kriteriji za ocenjevanje usposobljenosti kandidatov na 

TVSU podpirajo ugotavljanje stopnje usposobljenosti kandidatov ter kako sistem nadzora v 

SV podpira doseganje ciljev TVSU. 

1.4 Predpostavke in omejitve  

Pri raziskavi smo izhajali iz predpostavke, da je CU hierarhično zgrajena organizacijska 

struktura, ki največkrat deluje po načelih organizacije kot instrumenta, zato je merjenje 

prevladujoča dejavnost v odnosu do presojanja. Hkrati CU sledi poslanstvu in bistvenim 

nalogam, ki jih je določilo nadrejeno poveljstvo in so osnova za letno načrtovanje. 

Usposabljanje po Programu TVSU je natančno predpisano, tako z vidika predmetnih vsebin 

kot z vidika obsega ur za posamezno temo in vire usposabljanja. Pomembna predpostavka, ki 

smo ji sledili v nalogi, je tudi, da so vse osebe, vključene v raziskavo, opravile več ciklov 

usposabljanj po Programu TVSU, in dobro poznajo obravnavano področje. 

Ker CU izvaja tudi druge oblike usposabljanja,
1
 ter zagotavlja pripravljenost za delovanje (ki 

ni temeljna dejavnost CU), veliko merjenja in presojanja presega področje TVSU, kar je 

predstavljalo omejitev pri uporabi sekundarnih virov za obravnavano vsebino. Omejitev je 

predstavljalo tudi dejstvo, da SV izvaja TVSU samo v CU, kar nam je omogočilo izvedbo 

ankete le s poveljniki oddelkov/inštruktorji, enotovnimi podčastniki in poveljniki vodov, ki so 

zaposleni v CU, čeprav tudi ostali v SV pri svojem delu uporabljajo SIVV. Poleg problema 

reprezentativnosti vzorca pri zbiranju primarnih podatkov je predstavljala omejitev tudi 

razpoloţljivost primerljivih študij, ki bi nam kot vir sekundarnih podatkov pomagale bolje 

razumeti in razloţiti raziskovalni problem, zato je bilo nemogoče kombinirati uporabo 

primarnih in sekundarnih podatkov. 

                                                 
1
 V CU se poleg usposabljanja različnih kategorij kandidatov po programu TVSU izvaja tudi 

usposabljanje kandidatov za desetnike po Programu dopolnilnega nadaljevalnega vojaško strokovnega 

usposabljanja vojakinj in vojakov za desetnike (MORS 2005a, 3), usposabljanje za predstavitev 

vojaškega poklica dijakom po Programu in načrtu predstavitve dejavnosti MORS učencem srednjih šol 

(MORS 1998, 3) in usposabljanje stalne sestave CU skladno s poslovnim planom za tekoče leto. 
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2 OBVLADOVANJE ORGANIZACIJE 

Temeljno vprašanje, ki se postavlja pred vsakega managerja, ne glede, ali deluje v pridobitni 

ali nepridobitni organizaciji, in ne glede, na kateri ravni deluje, je, kako čim bolj uspešno 

obvladovati organizacijo ali njen del, ki mu je zaupan. Obvladovanje pomeni izvajanje 

procesov, s katerimi usmerjamo delovanje proti zastavljenim oziroma skupnim ciljem 

organizacije z različnimi tehnikami, ki temeljijo na temeljnih funkcijah managementa (Massie 

1987, 3). Podobno opredeljuje obvladovanje tudi Truskie (2002, XIII), ki govori o 

zagotavljanju usmeritev, ki vodijo proti cilju. Tavčar (2009, 14) obvladovanje organizacije 

opredeljuje kot uspešno in učinkovito doseganje postavljenih ciljev, ki ga izvajamo s 

temeljnimi dejavnostmi managementa. Temeljne dejavnosti managemeta je prvi opredelil 

Henri Fayol,
2
 ter mednje uvrstil: napovedovanje in načrtovanje, organiziranje, ukazovanje, 

usklajevanje in nadzor (Jarvis 2005). 

2.1 Temeljne dejavnosti managementa 

Čeprav je Fayol temeljne dejavnosti opredelil ţe pred sto leti, jih management upošteva še 

danes, vendar so jih avtorji različno prirejali in interpretirali. Tako Massie (1987, 5) temeljne 

dejavnosti managementa razširja ter jih deli na odločanje, organiziranje, kadrovanje, 

načrtovanje, nadziranje, komuniciranje in vodenje. Prav tako osnovana na ugotovitvah Fayola 

je delitev temeljnih dejavnosti, kot jo predstavljata Rees in Porter (2008, 2), vendar je bolj 

ciljno usmerjena, saj govorita o managerskem ciklu, ki obsega identifikacijo ciljev, določanje 

ciljev, načrtovanje, organiziranje virov, komuniciranje, motiviranje, zbiranje povratnih 

informacij in nadzor ter sanacijske ukrepe. Skoraj povsem sledi Fayolu opredelitev, ki 

temeljne dejavnosti managementa deli na načrtovanje in snovanje, urejanje in povezovanje, 

poslovodenje in vodenje ter merjenje in presojanje, predstavljene na sliki 1 (Tavčar 2009, 17). 

 

Slika 1: Temeljne dejavnosti managementa 

Vir: prirejeno po Jones, George in Hill 2000, 8. 

                                                 
2
 Henri Fayol (1841–1925), francoski inţenir, je kot direktor rudnika preučeval pravila in procese pri 

upravljanju, jih sklenil v teorijo ter ob upokojitvi objavil v svojem delu Splošna teorija o upravljanju 

(Jarvis 2005). 
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Pri slednji opredelitvi se načrtovanje, urejanje, poslovodenje in merjenje nanašajo na koncept 

organizacije kot instrumenta, pri katerem velja, da v organizaciji prevladujejo interesi 

vlagateljev kapitala, interesi preostalih udeleţencev pa nimajo pomembne veljave (Tavčar 

2009, 81). O snovanju, povezovanju, vodenju in presojanju govorimo v povezavi s konceptom 

organizacije kot organizma, kjer so cilji vseh udeleţencev,
3
 vključenih v delovanje 

organizacije, enako pomembni (Tavčar 2009, 90). Ker oba pristopa predstavljata zgolj 

teoretično opredeljene skrajnosti, je treba v realnem okolju iskati sintezo obeh konceptov 

(Tavčar 2009, 97). Prav ta trditev daje Tavčarjevi opredelitvi temeljnih dejavnosti 

managementa še posebno teţo in vrednost, na kakšen način je treba obvladovati organizacijo 

v sodobnem spreminjajočem se okolju. Hkrati pa lahko po kritični presoji ugotovimo, da ne 

glede na dejstvo, da različni avtorji temeljne dejavnosti managementa delijo na manjše dele 

ali jih drugače poimenujejo, dejavnosti vseeno temeljijo zgolj na štirih temeljnih funkcijah. 

2.1.1 Načrtovanje in snovanje 

Pomen načrtovanja in snovanja najenostavneje izrazimo s trditvijo »upravljaj danes, namesto 

da prilagajaš organizacijo jutri.« (Williams 2006, 148) Načrtovanje kot funkcija managementa 

je zavestno izbiranje, na kakšen način bomo vplivali na delovanje za doseganje ciljev v 

določenem prihodnjem časovnem obdobju in ga usmerjali (Massie 1987, 83). Rozman, Kovač 

in Koletnik (1993, 77) uporabljajo izraz planiranje ter ga opredeljujejo kot zamišljanje 

prihodnjih stanj organizacije, ki je stalno, sistematično, zavestno in smotrno ter obsega tako 

sredstva kot poti za doseganje ciljev. Bistvo načrtovanja je torej določanje načina za 

doseganje zastavljenih ciljev v najširšem pomenu (Rees in Porter 2008, 43). Večina avtorjev 

govori zgolj o načrtovanju, ki pa je po mnenju Tavčarja (2009, 188) preveč usmerjeno zgolj v 

koncept organizacije kot instrumenta ter izrazito usmerjeno v podrobno načrtovanje, podprto 

predvsem s kvantitativnim pristopom. Takšno načrtovanje je navadno preveč podrobno, 

največjo dilemo pa predstavlja, da poskušamo z njim preveč natančno opredeliti nejasno 

prihodnost na podlagi sedanjega stanja. Zagotovo lahko trdimo, da je načrtovanje veliko bolj 

primerno za krajše časovno obdobje, kar je v organizaciji predvsem naloga srednjega 

managementa. 

V nasprotju z načrtovanjem je snovanje izrazito usmerjeno v kvalitativen pristop, pri katerem 

managerji upoštevajo interese vseh vplivnih udeleţencev tako znotraj kot zunaj organizacije 

ter tako zadovoljujejo njihove kratkoročne interese, osnovane na potrebah, in dolgoročne, 

osnovane na njihovih vrednotah (Tavčar 2009, 196–197). Vseeno je pri snovanju 

najpomembnejše, da se osredotočamo predvsem na prihodnjo uspešnost, ki sloni na razvoju 

naših temeljnih zmoţnosti in na konkurenčnih izdelkih (Tavčar 2009, 117). Iz navedenega 

lahko zaključimo, da je snovanje izrazito v domeni vrhnjega managementa, ki oblikuje 

                                                 
3
 Mednje štejemo tako notranje udeleţence organizacije kot zunanje, kar pomeni vse posameznike, 

skupine, organizacije in okolja (Tavčar 2009, 90). 
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politiko organizacije. Politika organizacije, kot jo predstavljamo na okvirnem modelu na sliki 

2, pravzaprav izraţa sintezo načrtovanja in snovanja ter hkrati obsega različne ravni, od 

strateške preko operativne do izvedbene (Tavčar 2009, 225). 

 

Slika 2: Okvirni model politike organizacije 

Vir: Tavčar 2008, 305. 

2.1.2 Urejanje in povezovanje 

Kot smo ţe ugotovili pri opredelitvi temeljnih dejavnosti managementa, nekateri avtorji ne 

govorijo o urejanju, temveč uporabljajo za to dejavnost izraz organiziranje. Massie (1987, 61) 

organiziranje opredeljuje kot osredotočanje struktur in dodeljevanje nalog za doseganje 

zastavljenih ciljev, pri tem pa opozarja, da je zelo povezano z vodenjem. Povsem drugačen je 

ločen pogled na organiziranje z vidika organizacijskih struktur, ki so osnova za delovanje 

organizacije (Lipičnik 1999, 43) in urejanja dela, ki pomeni »sestavljanje elementov 

proizvodnega, človeškega, delovnega in poslovnega procesa v skladno celoto« (Lipičnik 

1999, 83). Enako obravnava strukture tudi Ivanko (1999, 8); opredeljuje jih kot produkt 

organiziranja, ki omogoča obvladovanje organizacije. Zelo podoben je tudi pogled na 

organiziranje kot iskanje odgovora na vprašanja, kdo bo uresničeval zastavljene cilje, kaj in 

kako mora delati ter pri tem načrtovati ustrezno organizacijsko strukturo (Pučko 2008, 172–

173). Bolj poenostavljen je pogled, ki opredeljuje organiziranje kot lastno organiziranje in 

organiziranje neposredno podrejenih, pri čemer je usmerjeno na naloge ter na področja 

odgovornosti (Malik 2009, 193). V nasprotju z ostalimi avtorji Tavčar (2009, 292) uporablja 

izraz urejanje, ki ga razumemo kot delitev dela, pristojnosti, odgovornosti ter postavljanje 

splošnih pravil in hierarhije. Ne glede, ali dejavnost poimenujemo organiziranje ali urejanje, 
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in ne glede, s katerega zornega kota jo pogledamo, lahko zaključimo, da pravzaprav med 

avtorji v pomenu ni velikih razlik. Lahko povzamemo, da obravnavana dejavnost obsega 

urejanje ustrezne strukture, urejanje procesov ter delitev nalog in pristojnosti in omogoča 

doseganje zastavljenih ciljev organizacije. 

Pomen povezovanja se izpostavlja šele v zadnjem obdobju, predvsem v močnejši povezavi s 

konceptom organizacije kot skupnosti interesov, sploh kadar govorimo o interesnem 

povezovanju. Manager mora pri svojem delu spremljati in usmerjati tako interese notranjih 

kot zunanjih udeleţencev na način, da mu nudijo zavezništva, ki so osnova za pomoč pri 

izvajanju njegovih dejavnosti in krepijo njegov poloţaj (Tavčar 2009, 267). Seveda pa pri 

povezovanju ne smemo zanemariti tudi lastninskega povezovanja, ki pa je veliko bolj 

usmerjeno v koncept organizacije kot instrumenta. Lastninske povezave nastajajo predvsem 

zaradi sinergij, ki lahko nastopijo v skupnem delovanju ter se največkrat izraţajo v 

racionalnejšem poslovanju, učinkovitejšem trţenju in hitrejšem doseganju ciljev (Tavčar 

2009, 277). 

2.1.3 Poslovodenje in vodenje 

Preden opredelimo pojem vodenje je pomembno, da se zavedamo tudi njegove časovne 

opredelitve, saj se v nasprotju s predhodno obravnavanimi dejavnostmi managementa vedno 

dogaja v sedanjem času. Če se vrnemo k Fayolu in njegovi opredelitvi temeljnih dejavnosti 

managementa, zasledimo ukazovanje kot temeljno dejavnost, kar je posledica takratnega 

pojmovanja vzvodov za delovanje ljudi. Z razvojem razumevanja o potrebah in interesih ljudi 

ter tudi obvladovanja organizacije danes govorimo o vodenju ljudi. Rozman, Kovač in 

Koletnik (1993, 197) vodenje definirajo kot »sposobnost vplivanja na druge ljudi, da 

sodelujejo v prizadevanjih za doseganje skupnih ciljev«. Podobno razumevanje vodenja je 

opredeljeno tudi v trditvi, da z vodenjem pripravimo ljudi, da ţelijo narediti stvari, ki jih ne 

ţelijo narediti, kar manager doseţe z doseganjem ključnih temeljev
4
 (Smith 1998, 3). Pri tem 

je pomembno, da z vodenjem ne vplivamo zgolj na izvajanje nalog, temveč oblikujemo tudi 

splošno vedenje posameznikov in skupin na način, ki podpira doseganje ţelenih rezultatov v 

organizaciji (Ivanuša-Bezjak 2006, 21). Povsem drugačen pogled na vodenje izpostavlja 

Malik (2009, 173), ki govori o dveh spektrih nalog managerja, od katerih so prve stvarne, 

druge pa vodstvene naloge ter obsegajo tudi podpiranje in razvijanje ljudi. Prav v razvijanju in 

podpiranju ljudi lahko razumemo celotno širino vodenja ljudi, ki lahko z mehkimi prijemi in 

izkazano skrbjo za sodelavce zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev. Pomembno pri vodenju 

je razumevanje, da je lahko organizacija učinkovita le takrat, kadar obvladujemo delovanje 

ljudi v organizaciji, to pa je povezano tudi z njihovimi lastni interesi (Tavčar 2009, 372). Prav 

tu se pojavlja ključna vloga managerja, ki mora z vodenjem predvsem ustrezno usklajevati 

                                                 
4
 Smith postavlja trideset ključnih temeljev, od katerih na prvih pet mest postavlja zaupanje, 

poučevanje, kreativno komunikacijo, poslušanje in izogibanje »šefovskega« reševanja teţav (Smith 

1998, 3). 
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interese posameznikov z interesi organizacije, saj lahko le na takšen način zagotovi doseganje 

ciljev organizacije, pri tem pa je pomembno poznavanje sodelavcev in njihov odnos do 

interesov organizacije, kot ga prikazujemo na sliki 3. 

 

Slika 3: Zavzemanje sodelavcev za lastne interese in interese organizacije 

Vir: Tavčar 2009, 372. 

V nasprotju z vodenjem, ki je usmerjeno v ljudi in je posledično veliko bliţje konceptu 

organizacije kot skupnosti interesov, je poslovodenje usmerjeno predvsem v organizacijo kot 

instrument ter obsega urejenost organizacije, v katero se izkazujejo delitev dela, odgovornosti, 

pristojnosti in splošna pravila (Tavčar 2009, 441). Zelo pomembno je, da upoštevamo oba 

koncepta organizacije ter ne zanemarjamo ne vodenja ne poslovodenja, saj sta za doseganje 

ciljev organizacije oba enako pomembna, ker vsaka organizacija vsebuje tako elemente 

koncepta organizacije kot skupnosti interesov kot organizacije kot instrumenta. 

2.1.4 Merjenje in presojanje 

Avtorji za opredelitev dejavnosti merjenja in presojanja velikokrat uporabljajo izraza 

nadzorovanje in kontroliranje. Massie (1987, 118) nadzorovanje opredeljuje kot proces, s 

katerim merimo delovanje organizacije in ga usmerjamo proti zastavljenim ciljem, pri tem pa 

vsebuje bistvene elemente, kot so cilji, načrti, standardi, norme, kriteriji, sredstva in popravni 

elementi. Na podoben način predstavlja kontroliranje opredelitev, ki ji pripisuje funkcijo 

ugotavljanja odstopanja od načrtov in razlogov za odstopanje ter predlaganje ukrepov za 

dosego načrtovanega, pri tem pa izpostavlja povezanost načrtovanja in kontrole (Rozman, 

Kovač in Koletnik 1993, 254; Moţina idr. 2000, 201). Povezavo je treba razumeti iz dveh 

vidikov, prvi se nanaša na cilje, ki morajo biti ustrezno načrtovani in povezani z vizijo ter 

hkrati dosegljivi in merljivi, drugi vidik pa se nanaša na merila, ki jih je prav tako treba 

določiti ţe v času načrtovanja (Mesec 2008, 40). To izpostavlja tudi Tavčar (2005, 215), ki 

opozarja na pomembnost usklajenosti meril in standardov s cilji organizacije na vseh ravneh, 

predvsem pa opozarja na njihovo merljivost in dosegljivost. Pomembnost merjenja in 

presojanja izhaja iz trditve, da sta ključnega pomena za obvladovanje organizacije, saj 

nobenega dogajanja ne moremo obvladovati, če ne poznamo, kakšno je in v kakšnem obsegu 

nastopa (Tavčar 2009, 483). 
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Ko govorimo o merjenju, moramo upoštevati, da je ţe po lastni naravi kvantitativno ter zato 

veliko bolj usmerjeno v koncept organizacije kot instrumenta, ter ţe samo po sebi deluje kot 

orodje nezaupanja, saj ljudje ne ţelijo biti nadzirani. Z merjenjem v organizaciji predvsem 

ugotavljamo koristi udeleţencev organizacije, saj merimo njeno učinkovitost delovanja v 

povezavi s produktivnostjo in ekonomičnostjo ter uspešnost v odnosu med izidi in 

zastavljenimi cilji (Tavčar 2009, 513). 

Nasprotno je presojanje bolj povezano s konceptom organizacije kot organizmom, ter zato 

bolj osnovano na zaupanju med vsemi udeleţenci. Zaupanje poudarja tudi Malik (2009, 232) 

ki trdi, da mora obsegati vsaj zaupanje v delovno sposobnost nadzorovanega in njegovo 

pripravljenost za opravljanje nalog, v nasprotnem primeru imamo teţave s kadrovanjem in ne 

z nadzorovanjem. Presojanje je preţeto s kvalitativnimi sodili, ki nam pomagajo ugotoviti, 

kako zadovoljujemo interese vseh notranjih in zunanjih udeleţencev v organizaciji. 

Prav tako kot pri ostalih temeljnih dejavnostih managementa je treba tudi pri tej dejavnosti 

upoštevati tako koncept organizacije kot instrumenta kot skupnosti interesov ter načrtovati in 

izvajati tako merjenje kot presojanje oziroma ustvariti sintezo obojega. Pri tem je treba 

upoštevati vse tri osnovne koncepte nadziranja ter nadzirati vnaprej, kjer je to mogoče, ter 

tako odpraviti potrebe po kasnejšem popravljanju napak, sproti in po opravljenih dejavnostih 

(Tavčar 2005, 213). Izbira koncepta je odvisna od sposobnosti managementa, vrste dejavnosti 

in procesov ter razpoloţljivih metod in orodij za izvajanje nadziranja. 

2.2 Značilnosti obvladovanja nepridobitnih organizacij 

Obvladovanje nepridobitne organizacije se v svojem bistvu ne razlikuje veliko od 

obvladovanja pridobitne organizacije, saj je osnovna naloga managerja še vedno urejanje 

zadev, ki obsega načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadziranje (Tavčar 2005, 44). Pri 

tem je pomembno razumevanje, da potrebujejo managerji nepridobitnih organizacij enako 

široko paleto managerskih znanj; tega pa navadno v praksi ni, saj se v nepridobitnih 

organizacijah prevečkrat postavljajo na vodstvena mesta strokovnjaki iz stroke brez ustreznih 

managerskih znanj. Prav to ugotavlja tudi Mesec (2008, 25), ki trdi, da »strokovnjaki v 

nekaterih strokah še vedno podcenjujejo delo managerjev«. Lahko torej povzamemo, da 

obvladovanje nepridobitnih organizacij zahteva enaka osnovna managerska znanja kot pri 

pridobitnih, zraven pa je ključno dodati znanja, ki izhajajo iz njihovih posebnosti. Prav zaradi 

te ugotovitve lahko značilnosti obvladovanja nepridobitnih organizacij najnazorneje 

prikaţemo s prikazom razlik med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami. 

Čeprav so nepridobitne organizacije ustanovljene enako kot pridobitne za doseganje smotrov 

ustanoviteljev ter hkrati omogočajo tudi doseganje ciljev zaposlenih, se glavne razlike kaţejo 

prav v koristih, ki izhajajo iz njihovih smotrov (Trunk Širca in Tavčar 1998, 2). Koristi, ki jih 

imajo ustanovitelji pridobitnih organizacij, se praviloma kaţejo v rasti njihovega premoţenja, 
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pri nepridobitnih organizacijah pa so lahko tako materialne kot nematerialne. Bistvo 

nepridobitnih organizacij je tako izraţeno v cilju, ki se izkazuje v njihovem delovanju, 

usmerjenem v izboljšanje kvalitete ţivljenja udeleţencev nepridobitne organizacije ali širše 

druţbe. Podobno je tudi razlikovanje med profitno in neprofitno organizacijo v poslanstvu, ki 

pri neprofitni organizaciji temelji na zadovoljevanju določenih potreb udeleţencev (Mesec 

2008, 24). Razlike pa so tudi med samimi nepridobitnimi organizacijami, ki jih lahko 

razdelimo glede na ustanovitelja na javne in zasebne organizacije (Trunk Širca in Tavčar 

1998, 13). Ker bomo v nadaljevanju obravnavali javno nepridobitno organizacijo, si bomo v 

preglednici 1 posebej ogledali razlike med javnimi nepridobitnimi in pridobitnimi 

organizacijami. 

Preglednica 1: Razlike med javno nepridobitno in pridobitno organizacijo 

Dejavniki 

različnosti 
Javne nepridobitne organizacije Pridobitne organizacije 

Okolje 

Trţišče 

Trţišče opredeljuje upravni organ 
Trţišče opredeljuje nakupno vedenje 

odjemalcev 

Financiranje iz proračuna Financiranje iz cen in pristojbin 

Vpliv trţišča je skromen Vplivi trţišča so jasni 

Omejitve 
Pooblastila in obveznosti omejujejo 

avtonomnost 

Avtonomnost določa notranje soglasje v 

organizaciji 

Interesni vplivi 
Potrebna so varovala za obvladovanje Vplivi so izjema 

Vplivi prihajajo od oblasti in uporabnikov Vplivi so posredni 

Vplivi na delovanje 

Prisila 
Uporabniki morajo prispevati za storitve 

in jih uporabljati 
Prostovoljna raba proti plačilu 

Širina delovanja Številni druţbeno občutljivi učinki Malo druţbeno pomembnih zadev 

Vpliv javnosti 
Ne morejo nasilno poseči v snovanje in 

izvajanje zamisli 

Odjemalci lahko preprečijo izbiro in 

udejanjanje zamisli 

Lastništvo – pravica 

razpolaganja 

Drţavljani pogosto uveljavljajo 

pričakovanja o organizaciji 
Razpolagalno pravico imajo deleţniki 

Procesi v organizaciji 

Smotri in cilji 
Nestalni, kompleksni, teţko jih je 

opredeljevati 
Jasni in soglasni 

Omejitve 

pristojnosti – 

pooblastil 

Izvajanje dejavnosti pod okriljem drţave 
Izvajanje dejavnosti je preteţno 

neodvisno od zunanjih vplivov 

Omejitve izhajajo iz značilnosti javnega 

delovanja 
Ni omejitev 

Merila – standardi 

uspešnosti 

Negotovi in se stalno spreminjajo 

(volitve, imenovanja) 
Pričakovana uspešnost je jasna 

Spodbude Varnost zaposlitve, moč, ugled in vloge Finančne 

Vir: prirejeno po Trunk Širca in Tavčar 1998, 13. 
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Vse navedene posebnosti morajo managerji upoštevati pri obvladovanju javnih nepridobitnih 

organizacij pri vseh temeljnih dejavnostih. Čeprav managerji nepridobitnih javnih organizacij 

prevečkrat razumejo načrtovanje zgolj kot upoštevanje predpisov in zagotavljanje pogojev za 

pridobitev finančnih sredstev, se je treba zavedati tudi vsebinskih razlogov, saj ne moremo 

dogajanja prepuščati naključjem (Pučko 2005, 13). Rees in Porter (2008, 43) posebej 

izpostavljata pomen enakih mehanizmov načrtovanja kot v profitnih organizacijah, predvsem 

zaradi potreb po racionalni porabi virov. Dejavnost urejanja se v nepridobitnih organizacijah 

ne razlikuje veliko od dejavnosti v pridobitnih organizacijah, upoštevati je treba predvsem, da 

podpira doseganje nepridobitnih ciljev organizacije (Tavčar 2005, 190). Dejavnost vodenja v 

nepridobitnih organizacijah je izjemno pomembna, predvsem zaradi močnih idejnih osnov in 

vizij organizacij, udeleţenskih odnosov in različnosti navzkriţnih interesov (Trunk Širca in 

Tavčar 1998, 80). Dejavnosti merjenja v javnih nepridobitnih organizacijah pa bi morale biti 

usmerjene v učinkovitost in uspešnost predvsem zaradi zavedanja omejenosti virov, kot ga 

razumejo v pridobitnih organizacijah, vendar se to zaradi različnih razlogov
5
 največkrat ne 

dogaja (Andoljšek in Seljak 2005, 22). Teţavo pri izvedbi merjenja in presojanja v 

nepridobitnih organizacijah velikokrat predstavljajo merila in standardi, saj veliko področij 

delovanja ni mogoče izmeriti, in je treba uporabljati posredna merila (Trunk Širca in Tavčar 

1998, 61). 

Najpomembnejši za uspešno obvladovanje nepridobitnih organizacij sta torej poznavanje in 

obvladovanje temeljnih dejavnosti managementa ob upoštevanju posebnosti, ki izhajajo iz 

njihovega poslanstva. Te posebnosti se v najmanjši meri kaţejo pri dejavnostih urejanja, pri 

čemer je treba upoštevati, da so strukture nepridobitnih organizacij veliko bolj toge kot pri 

pridobitnih. V veliko večji meri se posebnosti kaţejo pri dejavnostih načrtovanja, ki je 

navadno strogo formalizirano ter ne dopušča veliko manevrskega prostora in moţnosti za 

razvojno načrtovanje organizacije, predvsem zaradi načina financiranja. V največji meri se 

razlike kaţejo pri dejavnostih vodenja, kjer je treba upoštevati široko paleto različnih 

navzkriţnih interesov, ki se izjemno hitro spreminjajo ob političnih spremembah in 

dejavnostih merjenja, pri katerem je treba iskati močnejše povezave z racionalno porabo 

virov. 

                                                 
5
 Andoljšek in Seljak med razloge za neučinkovitost javne uprave prištevata motiv delovanja, 

monopol, neprijazno vedenje do strank in proračunsko financiranje (2005, 22–23). 
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3 TEMELJNO VOJAŠKO STROKOVNO USPOSABLJANJE V SLOVENSKI 

VOJSKI 

Opravljanje vojaškega poklica zahteva posebna znanja in obvladovanje veščin, ki so skupni 

ne glede na dolţnost, ki jo vojaška oseba lahko zaseda. To so tista temeljna znanja in veščine, 

ki omogočajo vojaški osebi preţivetje na bojišču. Vojske izvajajo takšna usposabljanja ob 

zaposlitvi oziroma sklenitvi pogodbe za opravljanje vojaškega poklica ter v različnem 

časovnem obsegu. Vojska ZDA izvaja temeljno bojno usposabljanje deset tednov; v tem času 

kandidati pridobijo osnovna znanja za preţivetje na bojišču opravijo osnovno in nadaljevalno 

strelsko usposabljanje ter s tem izpolnijo pogoje za napotitev na nadaljevalno usposabljanje 

(U. S. Army b. l.). Na podoben način izvaja temeljno usposabljanje tudi angleška vojska: 

temeljno in nadaljevalno usposabljanje trajata 24 tednov (The British Army b. l.). Pri 

izvajanju temeljnega vojaškega usposabljanja SV ni nobena izjema, edina posebnost je, da 

izvaja poleg TVSU kandidatov za vojake tudi TVSU kandidatov za častnike in druge skupine. 

V nadaljevanju si bomo ogledali center SV, ki izvaja TVSU, se seznanili s Programom 

TVSU, ter spoznali sistem meril za ugotavljanje usposobljenosti kandidatov. 

3.1 Center za usposabljanje Slovenske vojske 

Čeprav je bil CU ustanovljen leta 2003 v vojašnici JPV Vipava, njegovi začetki segajo ţe v 

leto 2002, ko je bila v oktobru ustanovljena delovna skupina za začasno opravljanje del in 

nalog za izdelavo organizacijskih izhodišč CU (GŠSV 2002, 1). Skupina je do ustanovitve 

CU 3. marca 2003 pripravila vsa potrebna izhodišča za njegovo delovanje ter pripravila 

programe usposabljanja, po katerih so se izvajala usposabljanja kandidatov.
6
 CU je bilo 

določeno poslanstvo, ki se glasi: »CU usposablja kandidate za vojaške osebe. Usposablja 

vojake in mornarje za pridobitev vojaških evidenčnih dolţnosti ter sodeluje pri organiziranju 

in izvajanju usposabljanja poveljstev, enot in zavodov SV. V kriznih razmerah in v vojni 

organizira in izvaja usposabljanje kadrov za nadomeščanje človeških izgub.« (Geršak 2005, 3) 

Zaradi konceptnih sprememb v sistemu izobraţevanja in usposabljanja v SV danes CU 

usposablja kandidate iz temeljnih vojaško strokovnih znanj in za pridobitev vojaške evidenčne 

dolţnosti strelec, zato bi bilo treba na novo opredeliti poslanstvo. Skladno s spremembami se 

je spreminjala tudi organizacijska formacijska struktura CU, ki je bila v preteklosti v dveh 

ravneh, prva raven je obsegala poveljstvo CU, druga pa dve podrejeni poveljstvi, eno za 

TVSU in drugo za OVSU oziroma za izvedbo usposabljanj za pridobitev vojaških evidenčnih 

dolţnosti. Danes je organizacijska formacijska struktura CU enonivojska ter vsebuje 

elemente, kot jih predstavljamo na sliki 4. 

                                                 
6
 V začetnem obdobju so se kandidati usposabljali po dveh različnih programih. Kandidati, ki so 

predhodno ţe opravili usposabljanje v okviru sluţenja vojaškega roka so se udeleţili pettedenskega 

usposabljanja po Programu OVSU 1. del, v katerem so osveţili in nadgradili znanja (MORS 2003a, 2), 

ostali kandidati so se udeleţili trimesečnega usposabljanja po Programu TVSU (MORS 2003b, 2). 
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S-2 S-3 S-4

Poveljnik

S-6S-1

Četa TVSU

Namestnik poveljnika

Enotovni podčastnik

Samostojni vod

Bohinjska Bela

Samostojni vod

Novo mesto

Samostojni vod

Murska Sobota

Četa za podporo

usposabljanja

1. vod

2. vod

3. vod

Vod za logistično

podporo

Vod za taktično

podporo in oborožitev

 

Slika 4: Struktura CU 

Vir: prirejeno po Roţanec 2010, 10. 

CU vodi poveljnik ob pomoči svoje osebne skupine, ki jo sestavljata namestnik poveljnika in 

enotovni podčastnik CU, podporo pri obvladovanju CU mu nudi poveljstvo, ki je razdeljeno 

na odseke. Odsek S-1 obsega kadrovske zadeve, S-2 obveščevalno-varnostne zadeve, S-3 

operativno učne zadeve, S-4 logistiko in S-6 področje zvez in informatike (CU 2008, 3). 

Usposabljanje kandidatov po programu TVSU se izvaja v četi TVSU ter v treh samostojnih 

vodih, ki so dislocirani oziroma nameščeni v vojašnicah v Bohinjski Beli, Novem mestu in 

Murski Soboti. Tako imajo vojaki na PSVR moţnost, da so bliţe domu, usposabljanje pa 

opravljajo po enakem programu kot kandidati za vojake. Četa za podporo usposabljanja nudi 

pomoč strokovnjakov iz različnih področij, kot so taktika, oboroţitev in inţenirstvo, ter 

logistično podporo enotam, ki izvajajo TVSU. 

CU SV tako predstavlja vstopno točka za vse, ki se zaposlijo v SV kot vojaške osebe in 

morajo opraviti TVSU. Poleg njih CU izvaja TVSU tudi za vojake na PSVR, PPRS in 

študente, ki so vključeni v vojaški modul na fakulteti. V nadaljevanju si bomo podrobneje 

ogledali Program TVSU, njegove razlike glede na kategorije vojaških oseb,
7
 podlage za 

njegovo izvajanje in sistem meril za ugotavljanje usposobljenosti po Programu TVSU. 

                                                 
7
 Vojaške osebe v SV opredeljujejo Pravila sluţbe v SV (Uradni list RS, št. 49/1996, 111/2000, 

52/2001, 82/2003, 84/2009); v drugem poglavju jih delijo na vojake, podčastnike, častnike in vojaške 

usluţbence, vendar se podčastniki ne zaposlujejo direktno, temveč se izbirajo izmed najboljših 

vojakov in vključijo v ŠPČ, zato se za njih ne izvaja TVSU kot za posebno kategorijo. 
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3.2 Program temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja 

SV izvaja TVSU po Programu TVSU, razdeljenem na dva dela. V prvi fazi zagotavlja 

»pridobivanje skupnega jedra veščin, navad in znanj«, ki jih potrebuje vsaka vojaška oseba za 

preţivetje na bojišču (MORS 2007b, 2). Usposabljanje v prvi fazi je enako za vse kategorije 

vojaških oseb, v drugi fazi pa kandidati za vojake, vojaške usluţbence in častnike 

nadgrajujejo znanja in usposobljenost po različnih vsebinah. Vojaki na PSVR opravljajo 

enako usposabljanje kot kandidati za vojake stalne sestave, PPRS pa odvisno od tega, v katero 

kategorijo vojaških oseb jih uvrščamo. Za vključitev v Program TVSU morajo kandidati 

podpisati ustrezno pogodbo z MORS, v času trajanja usposabljanja pa so lahko zaradi 

opravičenih razlogov odsotni največ 20 odstotkov usposabljanja v posamezni fazi, v 

nasprotnem primeru se jim usposabljanje prekine in ga lahko nadaljujejo od začetka (GŠSV 

2007, 3). TVSU mora trajati najmanj tri mesece in en teden ter največ tri mesece in tri tedne, 

lahko ga načrtujemo tudi v večjem številu ločenih terminov (MORS 2007b, 3), kar se v praksi 

izvaja zgolj za PPRS in študente na vojaškem modulu. Prva faza ali začetno VSU obsega 304 

ure ter vključuje vsebine iz različnih predmetov, kot je razvidno iz preglednice 2 (GŠSV 

2007, 6). 

Preglednica 2: Predmetnik prve faze TVSU 

Predmet Število ur 

Splošni vojaški predpisi 25 

Postrojitvena pravila 18 

Osebno oroţje s poukom streljanja 74 

Preţivetje 70 

RKBO 13 

Zveze 6 

Saniteta 19 

Športna vzgoja 26 

Drţavljanska vzgoja 9 

Skupaj predmeti 260 

Ponavljanje in utrjevanje 16 

Preverjanje 28 

Vir: prirejeno po MORS 2007, 6. 

Druga faza se razlikuje glede na kategorijo vojaških oseb ter se deli na OVSU kandidatov za 

vojaka, 262 ure, OVSIU kandidatov za častnike, 266 ur, in OUDV kandidatov za vojaške 

usluţbence, 171 ur, prav tako se razlikujejo tudi vsebine in predmeti, kot je razvidno iz 

preglednice 3 (GŠSV 2007, 6). Kandidati za vojaka stalne sestave, PPRS in vojaki na PSVR 

po uspešno zaključenem usposabljanju v drugi fazi pridobijo VED 11101 strelec, kar jim 

omogoča razporeditev na osnovne dolţnosti v enotah SV in napotitev na usposabljanja za 

dopolnilni VED. 
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Preglednica 3: Predmetnik druge faze TVSU 

Predmet Število ur  Predmet Število ur 

OVSU za vojake  OVSIU za častnike 

Splošni vojaški predpisi 8  Osnove vojaškega voditeljstva 25 

Postrojitvena pravila 4  Postrojitvena pravila 15 

Oboroţitev s poukom streljanja 88  Vojaška topografija 40 

Taktika 77  Osebno oroţje s poukom streljanja 58 

Športna vzgoja 32  Taktika 80 

Drţavljanska vzgoja 9  Športna vzgoja 30 

Skupaj predmeti 218  Skupaj predmeti 248 

Ponavljanje in utrjevanje 16  Ponavljanje in utrjevanje 8 

Preverjanje 28  Preverjanje 10 

 

Predmet Število ur 

OUDV za vojaške uslužbence 

Pravo za vojaške usluţbence 20 

Nacionalni varnostni sistem 20 

Osnove organizacije in delovanja SV 30 

Vojaška psihologija 20 

Vojaška zgodovina 25 

Športna vzgoja 20 

Osebno oroţje s poukom streljanja 18 

Skupaj predmeti 153 

Ponavljanje in utrjevanje 8 

Preverjanje 10 

Vir: prirejeno po MORS 2007, 7–10. 

V nadaljevanju si bomo ogledali pravne podlage za izvajanje Programa TVSU in napotitev 

kandidatov stalne sestave, PPRS in vojakov na PSVR na usposabljanje. 

3.2.1 Podlage za izvajanje temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja 

Osnovno podlago za izvajanje TVSU najdemo v 88. členu Zakona o obrambi (Uradni list RS, 

št. 82/1994, 44/1997, 87/1997, 13/1998, 33/2000, 87/2001, 47/2002, 67/2002, 110/2002, 

97/2003, 40/2004, 103/2004, 138/2004, 53/2005, 117/2007, 46/2010), ki v 10. točki nalaga, 

da mora vsakdo, kdor ţeli poklicno opravljati vojaško sluţbo, najprej opraviti TVSU v 

trajanju najmanj treh mesecev, če ni sluţil vojaškega roka. Prav tako Zakon o obrambi 

opredeljuje izvajanje OVSU, ki obsega drugo fazo usposabljanja, ter v 92. členu nalaga 

kandidatom za vojaka uspešno opravljanje OVSU in kandidatom za vojaške usluţbence 

OUDV v enem letu po podpisu pogodbe. Zakon o obrambi v 48. členu določa, da postane 
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vojaška oseba z vstopom v vojaško enoto tudi vojak na PSVR in pripadnik PPRS, kar 

predstavlja osnovo za njihovo vključevanje na TVSU. Moţnost vključevanja študentov, ki so 

vključeni v vojaški modul na fakulteti, opredeljuje 50. člen Zakona o sluţbi v Slovenski 

vojski (Uradni list RS, št. 68/2007, 58/2008), ki dopušča vključevanje štipendistov in drugih 

oseb, da se prostovoljno vključujejo v usposabljanje za vojaško obrambo. Vsi kandidati ki se 

vključijo v Program TVSU morajo za uspešen zaključek doseči cilje usposabljanja, prav tako 

pa morajo ciljem Programa TVSU slediti tudi pripadniki CU pri vseh dejavnostih 

obvladovanja TVSU. V nadaljevanju si bomo ogledali kako Program TVSU opredeljuje cilje. 

3.2.2 Cilji Programa temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja 

Poleg poslanstva organizacije, ki opredeljuje, kaj počne organizacija in zakaj, in vrednot, ki 

nam povedo, kako to počne, potrebujejo vizijo tudi organizacije (Musek Lešnik 2003, 169). 

Vizija nam predstavlja načela, usmeritve in prepričanja organizacije ter izkazuje njene 

dolgoročne interese (Tavčar 2009, 119–120). Organizacije jo izpolnjujejo s temeljnimi cilji in 

njimi podrejenimi niţjimi cilji, ki morajo biti merljivi, dosegljivi, spodbudni, predvsem pa 

skladni med seboj in z višjimi cilji (Tavčar 2009, 121). CU nima zapisane vizije, ki bi izraţala 

tudi pogled v prihodnost organizacije, vseeno pa so pripadniki CU sprejeli usmeritev prvega 

poveljnika CU, ki obsegajo določene elemente vizije, kot so »ključne vrednote in temeljni 

namen« (Tavčar 2009, 119). Poveljnik je opredelil usposabljanje v CU kot aktivnost, s katero 

se kandidati v celoti pritegnejo v pozitivno okolje organizacije z vpeljanim, vztrajnim in 

nepopustljivim aktivnim vodenjem, določanjem visokih norm, pozitivnim zgledom in 

izkoriščanjem vsakega trenutka za okrepitve kandidatovih spretnosti in znanj (Geršak 2005, 

14). 

Učni program TVSU deli cilje TVSU na programske, programske operacionalizirane in 

posebne cilje, posamezni učni načrti za prvo in drugo fazo pa natančneje določajo predmetne 

cilje in cilje posameznih tem usposabljanja (GŠSV 2007, 2–3). Programski cilji so vezani na 

posamezne faze usposabljanja v povezavi z različnimi kategorijami kandidatov na 

usposabljanju. Cilj prve faze je kandidatom zagotoviti, »da pridobijo tiste potrebne vojaške 

veščine in znanja, ki jim omogočajo preţivetje na bojišču ter za izvajanje nalog samostojno v 

različnih zemljiščnih, vremenskih in časovnih razmerah« (GŠSV 2007, 2). Cilj druge faze 

OVSU je kandidatom za vojaka zagotoviti, »da pridobijo veščine in znanja za izvajanje bojnih 

nalog strelca samostojno in v sestavi posadke v različnih bojnih, vremenskih in zemljiščnih 

razmerah, podnevi in ponoči« (GŠSV 2007, 2). Cilj druge faze OVSIU je kandidatom za 

častnika zagotoviti, »da pridobijo osnovna znanja o izvajanju nalog strelca ter osnovna 

vojaška znanja in veščine za poveljevanje skupini in posadki pri izvajanju bojnih nalog v vseh 

načinih bojnega delovanja v različnih bojnih, vremenskih in zemljiščnih razmerah« (GŠSV 

2007, 2). Cilj druge faze OUDV je kandidatom za vojaške usluţbence zagotoviti, »da 

pridobijo tista osnovna znanja, ki jih VVU oziroma NVU pri svojem delu potrebujejo za 

opravljanje začetnih dolţnosti v vojaški organizaciji (GŠSV 2007, 2). 



 18 

Programsko operacionalizirani cilji so usmerjeni v izvajanje osnovnih dejavnosti 

obvladovanja TVSU, kjer je treba z dobrim načrtovanjem, visoko dinamičnim izvajanjem 

usposabljanja in ustrezno materialno podporo kandidatom zagotoviti ustrezno usposobljenost 

za nadaljnja usposabljanje in opravljanje nalog v SV (GŠSV 2007, 2). 

Posebni cilji pa nalagajo organizacijsko in vsebinsko zagotavljanje pogojev, da kandidati 

pridobijo in razvijejo tiste sposobnosti in navade, ki jim omogočajo opravljanje nalog v 

različnih situacijah, ter doseganje in ohranjanje predpisane ravni fizične pripravljenosti. Poleg 

tega morajo razviti vojaške navade, vrednote in domoljubje ter se naučiti vzpostavljati 

odnose, ki ohranjajo dostojanstvo in temeljijo na osebnem zgledu (GŠSV 2007, 3). V 

nadaljevanju si bomo ogledali predmetne cilje TVSU po posameznih fazah usposabljanja, ter 

njihovo povezanost z nadrejenimi cilji. Programske cilje prve faze usposabljanja podpirajo 

predmetni cilji, predstavljeni v preglednici 4. 

Preglednica 4: Predmetni cilji prve faze TVSU 

Predmet Predmetni cilj 

Splošni vojaški 

predpisi 

Kandidate usposobiti za uporabo osnovnih predpisov in pravil, ki urejajo 

ţivljenje, delo, pravice in dolţnosti posameznika v vojaški sluţbi. 

Postrojitvena pravila 
Kandidate usposobiti za usklajeno in pravilno izvajanje postrojitvenih 

postopkov ter vojaško obnašanje. 

Osebno oroţje s 

poukom streljanja 

Kandidate usposobiti za ravnanje z osebnim oroţjem in strelivom, za njuno 

uporabo in vzdrţevanje ter jih seznaniti z oboroţitvijo v pehotnem oddelku. 

Preţivetje 

Kandidate usposobiti za uspešno preţivetje na bojišču v različnih bojnih, 

časovnih, zemljiščnih in vremenskih razmerah ter izvajanje bojnih nalog in 

postopkov posameznika v boju. 

RKBO 
Kandidate usposobiti v pravilni ter hitri uporabi osebnih sredstev in 

postopkov RKB-zaščite. 

Zveze 
Kandidate usposobiti za vzdrţevanje zveze v brezţičnem in ţičnem radio-

telefonskem prometu. 

Saniteta 
Kandidate usposobiti za samopomoč in dajanje prve pomoči ranjenim 

oziroma poškodovanim vojakom na bojišču. 

Športna vzgoja 
Kandidate pripraviti za premagovanje gibalnih naporov pri izvajanju 

vojaških nalog.  

Drţavljanska vzgoja 
Kandidatom razvijati občutek pripadnosti drţavi Sloveniji, Slovenski vojski 

in kolektivu. 

Vir: prirejeno po PDRIU 2007a, 4–39 in PDRIU 2008a, 2. 

Predstavljeni predmetni cilji so povezani s programskimi cilji prve faze TVSU z njihovim 

doseganjem izpolnimo zastavljeni cilj prve faze. Programske cilje druge faze usposabljanja 

OVSU kandidatov za vojaka podpirajo predmetni cilji, predstavljeni v preglednici 5, OVSIU 
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kandidatov za častnike v preglednici 6 in OUDV kandidatov za vojaške usluţbence v 

preglednici 7. 

Preglednica 5: Predmetni cilji druge faze OVSU kandidatov za vojake 

Predmet Predmetni cilj 

Splošni vojaški 

predpisi 

Kandidate usposobiti za uporabo predpisov in pravil, ki urejajo ţivljenje, 

delo, pravice in dolţnosti posameznika v vojaški sluţbi. 

Postrojitvena pravila 
Kandidate usposobiti za usklajeno in pravilno izvajanje postrojitvenih 

postopkov ter vojaško obnašanje. 

Oboroţitev s poukom 

streljanja 

Kandidate usposobiti za ravnanje z oboroţitvijo pehotnega oddelka in 

strelivom ter za njuno uporabo in vzdrţevanje. 

Taktika 

Kandidate seznaniti z nalogami in taktičnimi postopki strelca pri 

samostojnem delovanju in delovanju v sestavi para oziroma skupine v 

strelskem oddelku in jih usposobiti zanje. 

Športna vzgoja 
Kandidate pripraviti za premagovanje psihofizičnih naporov pri izvajanju 

vojaških nalog. 

Drţavljanska vzgoja 
Kandidatom razvijati občutek pripadnosti drţavi Sloveniji, Slovenski vojski 

in kolektivu. 

Vir: prirejeno po PDRIU 2007b, 3–25 in PDRIU 2008b, 2. 

Preglednica 6: Predmetni cilji druge faze OVSIU kandidatov za častnike 

Predmet Predmetni cilj 

Osnove vojaškega 

voditeljstva 

Kandidate seznaniti z določili Koncepta vojaškega voditeljstva v SV ter 

splošnimi določili vojaškega voditeljstva v SV. 

Postrojitvena pravila 

Pri kandidatih vzdrţevati usposobljenost za usklajeno in pravilno izvajanje 

postrojitvenih postopkov skupine, posadke in posameznika pehote in jih 

usposobiti v pravilnem izdajanju povelij. 

Vojaška topografija 

Kandidate usposobiti za uporabo topografske karte, različnih načinov 

orientacije, določanja stojišča, določanja smeri neba, uporabo pribora za 

delo na karti in za pripravo in gibanje po neznanem zemljišču v različnih 

vremenskih pogojih, podnevi in ponoči. 

Osebno oroţje s 

poukom streljanja 

Kandidatom dograditi znanje in veščine v pravilnem ravnanju z oboroţitvijo 

in opremo, v njuni uporabi in vzdrţevanju ter posredovati osnovna znanja o 

poveljevanju skupini, posadki in posamezniku pehote za odpiranje ognja. 

Taktika 

Kandidatom posredovati osnovna znanja o veščinah uspešnega vodenja in 

poveljevanja skupini, posadki in posamezniku pehote pri izvajanju nalog v 

bojnem delovanju v različnih bojnih, zemljiščnih in vremenskih razmerah. 

Športna vzgoja 
Vzdrţevati gibalne sposobnosti kandidatov in jih seznaniti z osnovami 

vodenja kondicijske vadbe. 

Vir: prirejeno po PDRIU 2007c, 3–22 in PDRIU 2008c, 2. 
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Preglednica 7: Predmetni cilji druge faze OUDV kandidatov za vojaške uslužbence 

Predmet Predmetni cilj 

Pravo za vojaške 

usluţbence 

Kandidati pridobijo temeljna znanja o delovnih pravicah in dolţnostih 

vojaškega usluţbenca ter temeljna znanja o mednarodnem pravu o 

oboroţenih spopadih. 

Nacionalni varnostni 

sistem 

Kandidati spoznajo osnove nacionalnega varnostnega sistema Republike 

Slovenije, kolektivne varnosti in kolektivne obrambe. 

Osnove organizacije 

in delovanja SV 

Kandidati poznajo splošne predpise ter naloge, organizacijo in načela 

delovanja SV in njenih poveljstev, enot in zavodov v miru in oboroţenem 

boju.  

Vojaška psihologija 

Kandidati spoznajo osnove psihologije in njeno vlogo v vojski, pridobijo 

psihološka spoznanja o skupini in skupinski dinamiki, o vodenju, 

medosebni motivaciji in komunikaciji. 

Vojaška zgodovina 
Kandidati znajo opredeliti zgodovinske okoliščine razvoja slovenskega 

naroda in temelje vojne in vojaške zgodovine. 

Športna vzgoja 
Kandidati so pripravljeni za premagovanje psihofizičnih naporov pri 

izvajanju vojaških nalog. 

Osebno oroţje s 

poukom streljanja 
Kandidati vzdrţujejo stopnjo strelske usposobljenosti. 

Vir: prirejeno po PDRIU 2007d, 3–21 in PDRIU 2008d, 2. 

Tudi predmetni cilji predmetov v okviru izvedbe druge faze za različne kategorije vojaških 

oseb so povezani s programskimi cilji, postavljenimi za drugo fazo TVSU; z njihovim 

doseganjem izpolnimo zastavljeni cilj druge faze in celotnega TVSU za posamezno 

kategorijo. V učnih načrtih so določeni tudi podrobnejši učni cilji za vsako posamezno 

vsebino predmeta, ki z izpolnitvijo podpirajo doseganje posameznega predmetnega cilja. 
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4 OBVLADOVANJE TEMELJNEGA VOJAŠKO STROKOVNEGA 

USPOSABLJANJA 

Soeters, Fenema in Beeres (2010, 1) poudarjajo, da vojaška organizacija ni zgolj ena od 

mnogih organizacij, saj ima dva obraza, mirnodobnega, ki jo pribliţuje ostalim organizacijam, 

in drugega, ki se izrazi v času delovanja na MOM in v vojni. Ne glede na navedeno trditev, 

vojaške organizacije za obvladovanje izvajajo temeljne dejavnosti managementa. 

4.1 Načrtovanje in snovanje temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja 

Načrtovanje predstavlja konkretiziranje zasnovanih smotrov organizacije in obsega 

načrtovanje dejavnosti, urejenosti in sredstev (Tavčar 2009, 187). CU načrtuje TVSU v okviru 

tekoče politike in ga izvaja v treh korakih, od katerih prvi predstavlja načrtovanje TVSU v 

okviru letnega načrtovanja dela,
8
 drugi predstavlja načrtovanje VU po Programu TVSU in 

tretji obsega načrtovanje v okviru Mesečnega programa dela CU in izdelavo mesečnega 

načrta usposabljanja. 

Letno načrtovanje v CU se izvaja skladno s SOP za poslovno planiranje v CU, ki v izdelavo 

plana uvršča »določitev ciljev in usmeritev izvedbenih aktivnosti, nalog za uresničitev ciljev, 

ter potrebnih virov za doseganje ciljev«, pri čemer je pomembno, da določimo tudi ustrezne 

kazalnike za kasnejše merjenje doseganja ciljev (CU 2009a, 4). Poslovni plan vodenja CU je 

razvrščen v četrto raven
9
 letnega planiranja v SV in je razdeljen na Plan vodenja, Načrt virov 

in Letni program dela ki vsebujejo elemente predstavljene v preglednici 8 (CU 2009a, 5). 

Načrtovanje TVSU se v CU izvaja na podlagi Ukaza za planiranje in delo PDRIU in 

Poslovnega plana vodenja PDRIU, pri tem pa se ţe v času načrtovanja na prvi ravni izvaja 

usklajevanje med GŠSV, PDRIU in CU na področju načrtovanja TVSU, v elementih 

zmoţnosti CU ter potrebnih virov za izvedbo usposabljanja. Načrtovanje dejavnosti in 

urejenosti TVSU se v Poslovnem planu vodenja CU podrobneje opredeli za vsako posamezno 

usposabljanje v prilogi B Izobraţevanje in usposabljanja v CU in prilogi B1 Druge oblike 

usposabljanja Poslovnega plana vodenja CU. Za vsako posamezno usposabljanje se določijo 

aktivnost, izvajalec, sodelujoči, čas in kraj izvajanja ter proračunska postavka in načrtovani 

stroški (CU 2009b, priloga B). Načrtovanje sredstev se natančneje opredeli v prilogi P_2_FN 

Finančni načrt za leto, z vidika merjenja in presojanja pa je pomembna še priloga A Matrika 

pregled ciljev, ukrepov in kazalnikov za realizacijo ciljev CU za leto, kjer se določijo 

kazalniki uspešnosti in uteţi kazalnikov (CU 2009b, priloga A). Število in vrsta nadzorov ter 

spremljanj na usposabljanje v posameznem letu se opredeli v prilogi K Načrt nadzorov in 

                                                 
8
 Letno načrtovanje v SV se izvaja skladno s Pravilnikom o planiranju v MORS (MORS 2005b) in 

Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o planiranju v MORS (MORS 2007a). 
9
 Prva raven letnega planiranja v SV se izvaja na ravni SV, druga raven na ravni PDRIU in PSSV, 

tretja raven na ravni brigad, četrta pa na ravni bataljonov SV. 
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poveljniški pregled, kjer se opredelijo tudi odgovornost odsekov za njihovo načrtovanje in 

izvedbo (CU 2009b, priloga K). 

Preglednica 8: Vsebine Poslovnega plana vodenja CU 

I. PLAN VODENJA 

1. 

Ukaz za planiranje in delo CU v letu 

Priloga A  
Matrika pregled ciljev, ukrepov in kazalnikov za realizacijo ciljev 

CU za leto 

Priloga D Matrika s časovnico izdelave poslovnega plana za leto  

II. NAČRT VIROV 

2. 
Kadrovski načrt 

P_1A_KN Tabelarni pregled 

3. 

Finančni načrt za leto 

P_2_FN Finančni načrt za leto 

P_2_FN-1 
Pregled odgovornih in strokovnih oseb za izvajanje javnih naročil 

male vrednosti in skrbnikov/kontov  

4. 

Načrt pridobivanja stvarnega premoženja 

P_3_NPSP SV-1 Kosovni načrt nabav CU za leto 

P_3_NPSP SV-2 Načrt vzdrţevanja MS za leto 

5. 

Načrt mednarodnega sodelovanja 

P_4_načrt MVS-1 NATO 

P_4_načrt MVS-4 Dvostransko sodelovanje 

 

6. 

Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja 

»P_5_VU« Usposabljanje v CU 

P_5_VU-1  Ukaz za načrtovanje, organizacijo in izvedbo izobraţevanja in 

usposabljanja v letu 

P_5_VU-2 Koledar in dogodki usposabljanja 

P_5_VU-4 Osebni karton o udeleţbi na usposabljanju 

»P_6_Viri VIU« Viri za načrtovanje, organizacijo in izvedbo VIU in VU v CU v letu 

P_6_Viri VIU-1 Napotitve pripadnikov CU na VIU v SV 

P_6_Viri VIU-2 Dopolnilno vojaško izobraţevanje in usposabljanje in dodatno 

izobraţevanje in usposabljanje pripadnikov CU v tujini 

III. LETNI PROGRAM DELA 

7. 

Program dela z registrom tveganj CU za leto 

Program dela 
Naloge za uresničitev letnih izvedenih ciljev v letu 

Register tveganja za vsak LIC 

Priloga A Načrt integracije 

Priloga B Izobraţevanje in usposabljanja v CU 

Priloga B1 Druge oblike usposabljanja 

Priloga E Šport v Slovenski vojski 

Priloga F Načrt slovesnosti 

Priloga G Načrt CSP 

Priloga H Načrt civilno vojaškega sodelovanja 

Priloga K Načrt nadzorov in poveljniški pregled 

8. 

Načrt doseganja operativnih zmogljivosti za leto 

Priloga C Pregled nalog za uresničitev NOZ 

Priloga G1 Pregled materialne popolnitve in opremljanja 

Priloga G2 Infrastruktura 

Priloga G3 Finančni načrt 

Vir: prirejeno po CU 2009a, priloga 3. 
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Načrtovanje posameznega usposabljanja po Programu TVSU se izvaja v CU skladno s SOP 

Načrtovanje VIU v PDRIU in obsega izdelavo organizacijskega ukaza za izvedbo TVSU, 

izvedbo analize pogojev in moţnosti za izvedbo VU,
10

 ki ga bomo natančneje spoznali v 

podpoglavju o merjenju in presojanju, izdelavo predloga za izvedbo VU in osnovnih 

generacijskih dokumentov (PDRIU 2010, 2). V organizacijskem ukazu za izvedbo VU se 

natančneje opredelita naloga in izvedba usposabljanja, z vidika merjenja in presojanja pa 

lahko izpostavimo pomembnost opredelitve ciljev, skladnih s Programom TVSU, načinom 

preverjanja ter izvajanja nadzorov in analiz. Predlog za izvedbo VU obsega potrebne 

prilagoditve, usmeritve in omejitve pri izvedbi VU, zaznane pri izvedbi analize pogojev, in 

moţnosti za izvedbo VU, ki se upoštevajo pri izdelavi osnovnih generacijskih dokumentov. 

Osnovni generacijski dokumenti vključujejo tematski načrt, načrt materialne zagotovitve VU 

ter pregled in koordinacijo nalog in aktivnosti, ki opredelijo izvedbo posameznih vsebin po 

mesecih, ter zagotovitev učnih, vadbenih in bojnih sredstev za celotno VU (PDRIU 2010, 2). 

V okviru mesečnega načrtovanja se izdela podrobna koordinacija VU in drugih aktivnosti, ki 

omogoča poleg osnovnih generacijskih načrtov izdelavo mesečnega načrta usposabljanja, ki 

predstavlja urnik usposabljanja z določenimi izvajalci VU, krajem izvajanja in materialno 

zagotovitvijo za posamezno vsebino (PDRIU 2010, priloga 4). V mesečnem programa dela 

CU se podrobno načrtuje izvedba nadzorov in spremljanj VU, pri čemer se natančno opredeli 

področje izvajanja in odgovorna oseba. 

4.2 Urejanje in povezovanje temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja 

Urejanje obsega »delitev dela, pristojnosti in odgovornosti, obča pravila in povezovanje 

znotraj organizacije in navzven« ter je lahko formalno in neformalno (Tavčar 2009, 240). 

Delitev dela, pristojnosti in odgovornosti na TVSU je opredeljena s hierarhično urejeno 

strukturo CU, v kateri imajo vsi natančno opredeljene naloge, kjer so odseki odgovorni po 

svojih področjih za načrtovanje in urejanje, s teţiščem na S-3, ki je odgovoren za naloge na 

področju učnih in operativnih zadev ter povezovanje vseh ostalih odsekov (CU 2008, 8). 

Osnovno pristojnost in odgovornost za izvedbo TVSU urejenost CU nalaga četi TVSU in 

samostojnim vodom. Obča pravila delovanja v vojaški organizaciji izhajajo prvenstveno iz 

Pravil sluţbe v SV (Uradni list RS, št. 49/1996, 111/2000, 52/2001, 82/2003, 84/2009), ki 

določajo temeljne odnose in delovanja, ter različnih SOP, kar predstavlja pristop k urejanju 

koncepta organizacije kot inštrumenta. Ker, kot smo ţe ugotovili, nobena organizacija ne 

temelji na skrajnostih, tudi SV in posledično CU sloni na kulturi organizacije, »ki izhaja iz 

nabora skupnih vrednot« (Tavčar 2009). SV svoje vrednote opredeljuje kot gonilno silo za 

uresničevanje  svojega poslanstva ter mednje uvršča čast, pogum, lojalnost, tovarištvo in 

predanost (Furlan idr. 2006, 18). Ker je odločitev posameznika za vojaški poklic zelo močno 

                                                 
10

 Analiza pogojev in moţnosti za izvedbo VU predstavlja vnaprejšnje merjenje in presojanje, ki 

obsegata usmerjevalne in omejevalne dejavnosti, s katerimi poskušamo vnaprej odpraviti potrebo po 

usmerjanju v času izvedbe (Tavčar 2009, 485). 
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povezana z njegovimi osebnostnimi lastnostmi, se to izraţa tudi v posameznikovem 

vrednostnem sistemu in njegovih vrednotah, zato je povezava med osebnimi vrednotami in 

vrednotami SV izredno močna. Povezovanje v okviru TVSU na formalni ravni sloni na 

poveljniku CU, ki usmerja in spremlja povezave med udeleţenci v dejavnostih obvladovanja 

TVSU. Na področju odgovornosti za usposobljenost podčastnikov in vojakov pa sloni na 

enotovnem podčastniku CU, po katerem potekajo povezave tako med notranjimi udeleţenci v 

CU kot z zunanjimi v ostalih enotah SV. 

4.3 Poslovodenje in vodenje temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja 

Za vodenje sta značilni usklajevanje interesov ter spodbujanje delovanja k ciljem 

organizacije, pri poslovodenju pa vodja člane organizacije vodi z osebnim zgledom in 

znanjem (Tavčar 2009, 478), kar je značilno za vojaško organizacijo. Vodenje v SV ureja 

Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 82/1994, 44/1997, 87/1997, 13/1998, 33/2000, 87/2001, 

47/2002, 67/2002, 110/2002, 97/2003, 40/2004, 103/2004, 138/2004, 53/2005, 117/2007, 

46/2010) v 42, in 43. členu ter ga opredeljuje kot vodenje in poveljevanje. Natančneje 

opredeljujejo organizacijo poveljevanja Pravila sluţbe v SV (Uradni list RS, št. 49/1996, 

111/2000, 52/2001, 82/2003, 84/2009), ki v tretji točki določajo načeli enostarešinstva in 

subordinacije. Vodenje na TVSU se izvaja skladno z navedenimi predpisi na vseh ravneh 

vodenja in poveljevanja. 

4.4 Merjenje in presojanje na temeljnem vojaško strokovnem usposabljanju 

Merjenje in presojanje v SV je opredeljeno ţe v Zakonu o obrambi (Uradni list RS, št. 

82/1994, 44/1997, 87/1997, 13/1998, 33/2000, 87/2001, 47/2002, 67/2002, 110/2002, 

97/2003, 40/2004, 103/2004, 138/2004, 53/2005, 117/2007, 46/2010), ki v 43. členu nalaga 

poveljujočim nalogo, da nadzirajo izvrševanje svojih povelj, ter v 82. členu, ki določa 

Drţavnemu zboru nadzorstveno funkcijo nad pripravami in izvajanjem obrambe drţave. 

Vojaška doktrina (Furlan idr. 2006, 21) posebej ne omenja merjenja in presojanja, vendar ga 

izraţa z managementom v SV kot podlago za doseganje svoje učinkovitosti. 

Merjenje in presojanje na TVSU sta usmerjeni na dve osnovni področji. Prvo področje obsega 

merjenje rezultatov stopnje usposobljenosti kandidatov, drugo področje pa je usmerjeno v 

merjenje in presojanje kakovosti in ustreznosti načrtovanja, urejanja ter vodenja in izvajanja 

usposabljanja, kar se dosega v sistemu nadzorov in z izvajanjem analiz. Usposobljenost 

posameznikov iz osnovnih vojaških vsebin, ki jih v SV imenujemo SIVV, predstavlja izjemno 

pomembno osnovo za nadaljnja usposabljanja in doseganje ustrezne bojne pripravljenosti, kot 

je razvidno na sliki 5. 
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Slika 5: Piramida stopenj vojaškega usposabljanja 

Vir: GŠSV 2011, 13. 

Čeprav kandidati na TVSU ne usvojijo vseh individualnih veščin, ki jih potrebujejo za 

nadaljnje usposabljanje v različnih enotah, pa vseeno predstavljajo največje jedro, kar posebej 

izkazuje pomembnost stopnje usposobljenosti kandidatov na TVSU za SV. V nadaljevanju si 

bomo najprej ogledali, kako poteka preverjanje usposobljenosti kandidatov na TVSU, ter 

natančneje spoznali sistem meril za ugotavljanje stopnje usposobljenosti in oblike preverjanja. 

4.4.1 Preverjanje kandidatov na temeljnem vojaško strokovnem usposabljanju 

Preverjanje stopnje usposobljenosti kandidatov na usposabljanju po Programu TVSU se 

izvaja skladno z Učnim programom TVSU (GŠSV 2007, 11), ki določa, da se znanje in 

usposobljenost kandidatov preverjata sproti in ob zaključku zaokroţenih oblik.
11

 Preden si 

podrobneje ogledamo, kdo, kdaj in kako izvaja preverjanja kandidatov na TVSU, moramo 

podrobneje spoznati sistem meril za ugotavljanje stopnje usposobljenosti kandidatov. 

Sistem meril za ugotavljanje stopnje usposobljenosti kandidatov 

Sistem meril nam omogoča merjenje učinkovitosti in uspešnosti delovanja, pri tem pa mora 

natančno opredeliti zadovoljive izide ali standarde, ki morajo biti enako kot cilj merljivi, 

dosegljivi in spodbudni (Tavčar 2005, 215). Sistem meril za ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti kandidatov na TVSU je razdeljen na dva sklopa, od katerih prvi podpira 

ugotavljanje stopnje usposobljenosti kandidatov iz splošnih vojaških individualnih veščin in si 

ga bomo natančneje ogledali v nadaljevanju, drugi pa podpira ugotavljanje gibalnih 

sposobnosti kandidatov. 

                                                 
11

 V praksi to pomeni preverjanje po zaključku prve faze usposabljanja ter zaključno preverjanje po 

končanem TVSU in obsega ustno in pisno preverjanje znanja, preverjanje usposobljenosti pri 

izvajanju postopkov ter izvedbo preverjanja psihofizičnih sposobnosti. 
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Preverjanje in ocenjevanje usposobljenosti v procesu usposabljanja v SV na metodološkem 

področju ureja Metodologija in kriteriji za vrednotenje kakovosti procesa usposabljanja, ki 

preverjanje stopnje usposobljenosti opredeljuje kot ugotavljanje rezultatov usposabljanja 

(GŠSV 2001, 5). Leta 2011 je SV izdala Priročnik za usposabljanje poveljstev in enot SV, ki 

opredeljuje kontrolo, ocenjevanje, analizo in poročanje, vendar se nanaša na usposobljenost 

enot in poveljstev SV, česar pa ne moremo enačiti z usposabljanjem po programih 

usposabljanja v šolah in zavodih SV (GŠSV 2011, 61). 

Preverjanje in ocenjevanje usposobljenosti kandidatov na TVSU sta natančneje opredeljeni v 

prilogah učnih načrtov TVSU, od katerih priloga Izpitni katalog opredeljuje splošne 

standarde, ki jih mora kandidat izpolniti na preverjanju po končanem usposabljanju v prvi fazi 

ali ob zaključku TVSU. Ob zaključku TVSU morajo kandidati uspešno opraviti tudi 

preverjanje gibalnih sposobnosti, ki predstavlja redno letno aktivnost za vse vojaške osebe v 

SV, zato ga ne bomo podrobneje obravnavali, čeprav je pogoj za uspešen zaključek 

usposabljanja na TVSU. Druga priloga učnih načrtov obsega Metode in merila za ocenjevanje 

usposobljenosti kandidatov iz individualnih veščin, ki natančno opredeljujejo postopke in 

standarde za posamezno individualno veščino (PDRIU 2007a, priloga 2), ki pa je bila v 

veljavi do leta 2009. Tega leta je SV poskusno uvedla priročnik Splošne individualne vojaške 

veščine v SV, ki sedaj predstavljajo osnovno podlago meril za ugotavljanje usposobljenosti 

kandidatov na TVSU. 

Individualne veščine vključujejo tista znanja in spretnosti, ki jih potrebuje posameznik za 

pravilno in pravočasno izvedbo postopka ali naloge. SIVV v SV so razdeljene na štiri ravni, 

od katerih morajo prvo obvladati vsi pripadniki, druga je namenjena vodjem skupin, tretja 

poveljnikom oddelkov, četrta pa vodnim enotovnim podčastnikom (GŠSV 2011, 37). Za 

ugotavljanje stopnje usposobljenosti kandidatov na TVSU se ne uporabljajo vse veščine prve 

ravni, temveč zgolj tiste, za katere Program TVSU predvideva izvedbo usposabljanja. Vseeno 

pa jih priročnik splošne individualne veščine opredeljuje kot tiste, ki veljajo v vseh enotah, ne 

glede na rod ali specialnost (Praznik, Kunstelj in Perovšek 2009, IV). Če so bili v Metodah in 

merilih za ocenjevanje usposobljenosti kandidatov iz individualnih veščin natančno določeni 

tudi časovni standardi, je za SIVV značilno, da, razen za uporabo zaščitne maske, časovni 

standardi niso vnaprej predpisani, pri nekaterih postopkih pa se preverja zgolj pravilnost 

izvajanja. Časovni standardi za preverjanje enote se določijo na podlagi povprečnega 

rezultata, ki ga doseţejo podčastniki v enoti, ter povečanjem za 50 odstotkov za določanje 

najdaljšega časovnega standarda za oceno opravil (Praznik, Kunstelj in Perovšek 2009, IV). V 

priročniku so za vsako posamezno SIVV izdelani pogoji izvedbe, opis korakov oziroma 

postopkov in ocenjevalni karton po korakih ter standard. Ocenjevalna lestvica obsega zgolj 

dve stopnji: opravil ali ni opravil. V okviru raziskave se bomo v iskanju odgovora na 

raziskovalno vprašanje, kako sistem meril podpira ugotavljanje stopnje usposobljenosti 

kandidatov na TVSU, omejili zgolj na sistem SIVV in njihovo podpiranje ugotavljanja 

doseganja ciljev Programa TVSU. 
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Sprotno preverjanje 

Sprotno preverjanje usposobljenosti kandidatov na TVSU izvajajo izvajalci usposabljanja, 

poveljniki oddelkov/inštruktorji in poveljniki vodov ves čas usposabljanja. Kandidate 

preverjajo ustno iz teoretičnih znanj in iz praktičnih postopkov. V okviru sprotnega 

preverjanja znanja se kandidati preverijo v postopkih ravnanja z oroţjem, saj Začasna 

navodila in programi streljanj s pehotno oboroţitvijo določajo, da morajo vsi strelci pred 

prvim streljanjem z bojnim strelivom obvezno opraviti test ravnanja z oroţjem (PDRIU 

2008e, 1-2), ki dejansko vsebuje vse SIVV za posamezno oroţje. Sprotno ocenjevanje 

kandidatov na TVSU se izvaja tudi na področju strelske usposobljenosti, ki je enako kot za 

SIVV in obsega dvostopenjsko lestvico: opravil ali ni opravil. 

Preverjanje po prvi fazi usposabljanja 

Kot smo ţe omenili, splošne standarde preverjanja v prvi fazi določa Izpitni katalog. Prvi 

standard določa pozitivno oceno kandidata iz vseh predmetov pri sprotnem preverjanju in 

pozitivno oceno na preverjanju po zaključeni prvi fazi. Drugi standard določa pozitivno oceno 

na pisnem preverjanju,
12

 tretji standard potrditev doseţene strelske ocene na kontrolnem 

streljanju ter četrti standard opravljen vzdrţljivostni pohod in doseganje predpisanih 

standardov na preverjanju individualnih veščin
13

 (PDRIU 2007a, priloga 1), ki jih določa 

priročnik SIVV v SV. Preverjanje po prvi fazi traja en dan in obsega pisni test in izvedbo 

pohoda na razdalji 5 do 7 kilometrov, ki ga kandidati izvedejo samostojno v skupinah po 

vnaprej pripravljeni karti z vrisanimi kontrolnimi točkami z uporabo busole. Na kontrolnih 

točkah se izvedeta preverjanje iz SIVV in kontrolno streljanje. Minimalno število postopkov, 

iz katerih izvajamo preverjanje kandidatov skladno s SIVV, je predstavljeno v preglednici 9. 

Preglednica 9: Predpisani postopki na preverjanju v prvi fazi 

Predmet Število postopkov 

Preţivetje Šest postopkov (trije določeni in trije izbirni) 

RKBO Trije postopki (eden določen in dva izbirna) 

Sanitetni pouk Trije postopki (eden določen in dva izbirna) 

Vir: prirejeno po PDRIU 2007a, priloga 1. 

Čeprav Izpitni katalog predvideva tudi preverjanje štirih postopkov iz predmeta Osebna 

oboroţitev s poukom streljanja, se na preverjanju po končani prvi fazi od začetka leta 2009 ne 

izvajajo več, saj se preverjanje opravi pred prvim streljanjem kot test ravnanja z oroţjem. 

                                                 
12

 Standard določa  obseg in področja vprašanj v pisnem testu (PDRIU 2007a, priloga 1). 
13

 Standard določa minimalno število individualnih veščin po posameznih predmetih, iz katerih je 

treba preveriti kandidata (PDRIU 2007a, priloga 1). 
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Posebnost predstavlja še preverjanje vojaških usluţbencev, ki opravljajo zgolj teoretično 

preverjanje (GŠSV 2007, 11). 

Zaključno preverjanje 

Zaključna preverjanja se razlikujejo glede na kategorijo vojaških oseb. Splošne standarde 

zaključnega preverjanja kandidatov za vojake in častnike določata izpitna kataloga, za vojaške 

usluţbence pa Učni program TVSU in Učni načrt druge faze TVSU za kandidatke in 

kandidate za vojaške usluţbence. 

Izpitni katalog druge faze TVSU kandidatov za vojake stalne sestave in izpitni katalog 

kandidatov za častnike kot najpomembnejše merilo določata pozitivno oceno kandidata iz 

vseh predmetov pri sprotnem preverjanju in pozitivno oceno na zaključnem preverjanju. 

Drugi standard določa najmanj oceno usposobljen pri preverjanju gibalnih sposobnosti, tretji 

standard določa pozitivno oceno na pisnem preverjanju, četrti standard potrditev doseţene 

strelske ocene na kontrolnem streljanju ter peti standard uspešno izvedene postopke pri 

alarmiranju, opravljen vzdrţljivostni pohod in doseganje predpisanih standardov na 

preverjanju individualnih veščin
14

 (PDRIU 2007b, priloga 1; PDRIU 2007c, priloga 1), ki jih 

določa priročnik SIVV v SV. Zaključno preverjanje traja dva dneva; prvi dan obsega 

preverjanje gibalnih sposobnosti in pisni test, drugi dan pa alarmiranje ter izvedbo pohoda na 

razdalji 10 do 15 kilometrov, ki ga kandidati izvedejo samostojno v skupinah po vnaprej 

pripravljeni karti z vrisanimi kontrolnimi točkami z uporabo busole. Na kontrolnih točkah se 

izvedeta preverjanje iz SIVV in kontrolno streljanje. Razlika med kandidati za vojake in 

kandidati za častnike je le v preverjanju različnih postopkov, iz katerih izvajamo preverjanje 

kandidatov skladno s SIVV, minimalno število je predstavljeno v preglednici 10. 

Preglednica 10: Predpisani postopki na zaključnem preverjanju TVSU 

Predmet 
Število postopkov 

Kandidati za vojaka Kandidati za častnika 

Preţivetje in 

taktika 

Preţivetje in 

taktika 
Šest postopkov (trije določeni in trije izbirni) 

RKBO / Trije postopki (eden določen in dva izbirna) 

Sanitetni pouk / Trije postopki (eden določen in dva izbirna) 

/ Vojaška topografija Pet postopkov 

Vir: prirejeno po PDRIU 2007b, priloga 1 in PDRIU 2007c, priloga 1. 

Skladno z Učnim programom TVSU vojaški usluţbenci ne opravljajo preverjanja iz 

praktičnih postopkov, morajo pa ob zaključku TVSU uspešno opraviti preverjanje gibalnih 

                                                 
14

 Standard določa minimalno število individualnih veščin po posameznih predmetih, iz katerih je 

treba preveriti kandidata (PDRIU 2007a, priloga 1). 
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sposobnosti (GŠSV 2007, 11). Poleg tega morajo skladno z Učnim načrtom druge faze TVSU 

za kandidatke in kandidate za vojaške usluţbence opraviti pri vsakem predmetu tudi 

predpisano pisno preverjanje znanja (PDRIU 2007d, 4–18). 

4.4.2 Nadziranje na temeljnem vojaško strokovnem usposabljanju 

Kot smo ţe opredelili v uvodu o merjenju in presojanju kakovosti in ustreznosti načrtovanja, 

urejanja ter vodenja in izvajanja usposabljanja na TVSU, se merjenje in presojanje na TVSU 

izvajata v različnih oblikah analiz in nadzorov, ki jih bomo v nadaljevanju natančneje 

spoznali. Nadzori predstavljajo pomembno orodje v procesu uravnavanja in spremljanja 

doseganja ciljev (Soeters, Fenema in Beeres 2010, 164), pri čemer pa je treba uskladiti pravo 

razmerje med nadzorom in zaupanjem, saj je zaupanje ključno za vojaško organizacijo 

(Soeters, Fenema in Beeres 2010, 162). 

Nadziranje na TVSU obsega spremljanje usposabljanja in izvajanje nadzorov, s katerimi 

ugotavljamo stanje in odnos med načrtovanimi in realiziranimi nalogami, kar nam omogoča 

pravočasno sprejemanje korektivnih ukrepov (PDRIU 2008e, 1). Seveda pa je treba nadzirati 

tudi implementacijo sprememb oziroma korektivnih ukrepov ter potrjevati, ali je treba 

ponovno pregledati postavljene spremembe, če ne dosegajo zastavljenih ciljev (Hayes 2010, 

428). V nadaljevanju si bomo pogledali podlage za izvajanje spremljanj in nadzorov na 

TVSU. 

Podlage za izvajanje nadziranja 

Spremljanje usposabljanja na TVSU se izvaja skladno z Metodologijo in kriteriji za 

vrednotenje kakovosti procesa usposabljanja, pri čemer je treba razumeti cilje spremljanja, ki 

so »usmerjeni v pomoč, svetovanje, in neposredno usmerjanje usposabljanja za izboljšanje 

stanja«, v nasprotju z nadzori, ki so usmerjeni v vrednotenje kakovosti usposabljanja (GŠSV 

2001, 2). 

Podlaga za izvajanje nadzorov na TVSU je SOP za izvajanje nadzorov v PDRIU, ki jih 

opredeljuje kot obvezne oblike izvajanja vpogleda v delo in stanje, ter opredeljuje oblike, 

načrtovanje, izvedbo ter evidentiranje in poročanje o ugotovitvah (PDRIU 2009, 1–5). 

Načrtovanje nadzorov SOP opredeljuje kot redno vsebino letnih in drugih načrtov, razen 

izrednih nadzorov, ki se načrtujejo s posebnim ukazom, pri čemer je treba določiti cilje in 

naloge nadzorov, pred izvedbo pa izdelati ukaz za nadzor, načrt, izvesti priprave, izdelati 

opomnik za izvedbo nadzora ter obvestiti nadzorovane subjekte
15

 o nadzoru in zahtevah 

(PDRIU 2009, 3). Pri izvajanju nadzorov se uporabljajo različne metode, kot so pregled 

dokumentov in objektov, pogovor, primerjalna metoda, spremljanje in opazovanje postopkov 

                                                 
15

 O nenapovedanih nadzorih se nadzorovani subjekti ne obvestijo. 
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in preverjanje usposobljenosti na podlagi standardov (PDRIU 2009, 4). Evidentiranje in 

poročanje obsegata evidentiranje nadzora v ustrezne dokumente pri nadzorovanem
16

 ter 

izdelavo zapisnika z ugotovitvami in korektivnimi ukrepi (PDRIU 2009, 4). V nadaljevanju si 

bomo ogledali vrste in oblike nadzorov na TVSU. 

Vrste in oblike nadzorov 

Na TVSU se načrtujejo in izvajajo z vidika izvajalca nadzora poveljniški, štabni in skupinski 

nadzori. Poveljniške nadzore izvajajo poveljniki neposredno v svojih podrejenih enotah, 

štabne nadzore izvajajo funkcijski organi poveljstva, skupinske nadzore pa posebej 

oblikovane skupine glede na področja nadziranja (PDRIU 2009, 2). 

Z vidika obsega vsebin se izvajajo celoviti nadzori, ki obsegajo praviloma vsa funkcijska 

področja in se izvajajo najmanj enkrat letno. Funkcijski nadzori se izvajajo po določenih 

področjih, kot so kadrovske zadeve, operativne zadeve, usposabljanje in logistična podpora. 

Tematski nadzori pa obsegajo zgolj oţjo vsebino znotraj funkcijskega področja (PDRIU 2009, 

2). 

Poleg navedenih značilnosti so lahko nadzori na TVSU redni, izredni ali ponovni, takrat ko 

ugotavljamo odpravljanje predhodno ugotovljenih pomanjkljivosti. 

4.4.3 Analize na temeljnem vojaško strokovnem usposabljanju 

Analiza z vidika znanstvenega raziskovanja je usmerjena v razčlenjevanje kompleksnih celot 

na enostavnejše dele s ciljem njihovega preučevanja ter preučevanja odnosov in povezav med 

posameznimi deli (Zelenika 2000, 327). Seveda pa je treba analize z vidika merjenja in 

presojanja kod ene od temeljnih dejavnosti managementa razumeti precej širše. Pučko (2004, 

8) navaja, da takšne analize ne smemo razumeti zgolj kot ocenjevanje, temveč tudi kot 

miselni proces, ki nam pomaga iskati rešitve problemov. Prav takšno razumevanje analiz nas 

spodbuja k njihovi pravilni uporabi ter izogibanju izvajanja analiz zaradi analiz. Preden se 

podrobneje seznanimo z vrstami analiz, ki se izvajajo na TVSU, si poglejmo opredelitev 

analiz v SV in podlage za njihovo izvajanje. 

Podlage za izvajanje analiz 

Analize v SV se izvajajo na podlagi Navodila za izvajanje analiz po izvedenih aktivnostih, ki 

jih opredeljuje kot strokovne razprave o dogodku s ciljem odkrivanja, kaj se je zgodilo, zakaj 

se je tako zgodilo in kako popraviti izkazane slabosti ter ohraniti prednost (GŠSV 2006, 2). 

                                                 
16

 Dokumenti se razlikujejo glede na področje nadzora in so lahko dnevniki deţurstva, straţe, 

usposabljanja, vstopa v objekte ali knjiga nadzorov v enoti. 
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Navodilo opredeljuje formalne in neformalne analize, razlike predstavljamo v preglednici 11, 

za vse pa je značilno, da so osredotočene na načrtovane cilje in doseţke, povezane z 

določenimi standardi, ugotavljajo prednosti in slabosti ter povezujejo ugotovitve z nadaljnjim 

načrtovanjem. 

Preglednica 11: Osnovne značilnosti formalnih in neformalnih analiz 

Formalne analize Neformalne analize 

 Sodelujejo zunanji opazovalci in 

nadzorniki 

 Zahtevajo več časa 

 Uporabljajo se dodatni pripomočki 

 So predhodno načrtovane 

 Izvajajo jih poveljniki enot 

 Zahtevajo manj časa 

 Izvajajo se, ko je to potrebno 

 Izvajajo se na mestu usposabljanja ali 

aktivnosti 

Vir: prirejeno po GŠSV 2006, 2. 

V CU se izvajajo analize na podlagi SOP za izvajanje analiz po izvedenih aktivnostih v CU, 

ki določa izvajanje različnih analiz, od katerih se nanašajo na področje TVSU analize pogojev 

za izvedbo usposabljanja, analize usposabljanj, ki se izvajajo po izvedenih zahtevnejših 

vsebinah,
17

 in zaključne analize (CU 2006, 3). 

Analize pogojev za izvedbo usposabljanja 

Čeprav velik del merjenja in presojanja poteka za nazaj in sprotno, je zelo pomembno tudi 

merjenje in presojanje vnaprej, s katerim skušamo odpraviti potrebe po kasnejšem 

popravljanju ali usmerjanju (Tavčar 2009, 485). Prav takšno obliko predstavljajo analize 

pogojev za izvedbo usposabljanja, ki se načrtujejo in izvedejo pred začetkom usposabljanja 

kandidatov po Programu TVSU. Vanje se vključijo poveljnik CU in njegov namestnik, 

enotovni podčastnik CU, načelniki odsekov, poveljnik čete TVSU, poveljnik voda in 

poveljnik čete za podporo usposabljanja. V analizi se predstavijo razpoloţljivi čas za izvedbo 

usposabljanja, kadrovske zmoţnosti in število vključenih kandidatov, materialne zmoţnosti in 

potek zagotovitve, moţnosti zagotovitve vadišč in strelišč ter nudenje podpore notranjih in 

zunanjih izvajalcev pri izvedbi TVSU. Na podlagi podanih izhodišč za izvedbo TVSU se 

izdela zaključno poročilo s predlogom za izvedbo VU, ki je ena od podlag za izdelavo 

osnovnih generacijskih dokumentov, ki smo jih spoznali v poglavju 4.1 Načrtovanje TVSU. 

Predlog za izvedbo VU vsebuje usmeritve za vsa tista področja, kjer zaradi časovnih, 

kadrovskih, materialnih ali prostorskih ovir ni mogoča izvedba usposabljanja v popolnosti 

skladno z zahtevami Programa TVSU. Pri tem je treba upoštevati, da so takšna odstopanja 

mogoča le v tolikšni meri, da ne vplivajo na doseganje ciljev TVSU. 

                                                 
17

 Zahtevnejše oblike usposabljanja na TVSU so streljanja, vţig eksplozivne polnitve, premagovanje 

ognjenih in vodnih ovir, večdnevna usposabljanja na terenu in izvedba preverjanja po prvi fazi in 

zaključno preverjanje. 
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Analize po izvedenih zahtevnejših vsebinah 

Analize po izvedenih zahtevnejših vsebinah se izvajajo kot neformalne oblike analiz s prvim 

ciljem, da kandidati na usposabljanju pridobijo informacije o svojih doseţkih in področjih, 

kjer so potrebni izboljšave in dodatna urjenja. Drugi cilj je usmerjen k izvajalcem 

usposabljanja, ki tako zaznajo, kje so bile pomanjkljivosti v pripravi in izvedbi usposabljanja, 

ali pa identificirajo dobre prakse, ki jih lahko vključijo v izvedbo nadaljnjih usposabljanj. Z 

vidika merjenja in presojanja na TVSU so prav analize po izvedenih aktivnostih izredno 

pomembne, saj neposredno na kraju samem usmerjajo k doseganju zastavljenih ciljev tako 

kandidate na usposabljanju kot neposredne izvajalce usposabljanja. 

Zaključne analize 

Zaključne analize se izvajajo po zaključku usposabljanja po Programu TVSU kot formalne 

analize ter se izvajajo dvostopenjsko. Na prvi stopnji analizo izvede poveljnik čete TVSU z 

izvajalci, ki so sodelovali v procesu VU po Programu TVSU, ter na podlagi ugotovitev in 

poročil pripravi pisno analizo usposabljanja. Na drugi stopnji se analiza izvaja na ravni CU, 

na kateri sodelujejo poleg neposrednih izvajalcev VU še poveljnik CU in njegov namestnik, 

načelniki odsekov, poveljnik čete za podporo usposabljanja, enotovni podčastnik CU ter ostali 

predstavniki po odločitvi ţe navedenih ključnih udeleţencev. Cilj zaključne analize je 

pregledati doseganje ciljev Programa TVSU ter ugotovitve upoštevati tako pri načrtovanju kot 

pri izvedbi priprav in usposabljanj za naslednja VU. Na zaključni analizi formalno poročilo 

podajo poveljnik čete TVSU, enotovni podčastnik CU s področja dela podčastnikov, 

poveljnik čete za podporo usposabljanja s svojega področja ter načelnik odseka S-3 s področja 

ugotovitev z nadzorov in spremljanj. Vsi ostali udeleţenci se aktivno vključujejo v analizo in 

razpravo ter pripomorejo k pojasnitvi nejasnosti in kvalitetnejšemu oblikovanju sklepov. Na 

podlagi ugotovitev odsek S-3 izdela zapisnik analize VU, katerega najpomembnejši del 

predstavljajo sklepi, ki po pregledu zapisnika in odobritvi po poveljniku CU postanejo 

zavezujoči. V nadaljevanju bomo v drugem delu raziskave z analizo in interpretacijo 

intervjujev poiskali odgovore na vprašanje, kako sistem nadzora v SV podpira doseganje 

ciljev TVSU. 

4.5 Povratna zanka obvladovanja na temeljnem vojaško strokovnem usposabljanju 

Kot smo ţe navedli, je merjenje in presojanje ena od štirih temeljnih dejavnosti managementa 

ter posledično odgovornost managerjev. Nadzorovanje in obvladovanje v organizacijah 

potekata v zaprtem krogu in obsegata zbiranje informacij, njihovo primerjanje s standardi in 

ukrepanje (Tavčar 2005, 216), kot ga predstavljamo na sliki 6. Ker pa bi stalno izvajanje 

merjenja in presojanja lahko preveč preobremenilo managerje, velikokrat za izvajanje 

pooblastijo druge osebe (Tavčar 2005, 216). Pooblastila so lahko zelo različna ter lahko 
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obsegajo zgolj posamezne elemente, kot so zbiranje informacij, primerjanje s standardi ali 

njuno kombinacijo, redkeje pa tudi ukrepanje. 

 

Slika 6: Krog merjenja in presojanja v organizaciji 

Vir: prirejeno po Hoenig 1997, 6. 

Odločanja oziroma ukrepanja poteka v povratni zanki, ki je lahko različno dolga. Najdaljša je, 

če je odločevalec strokovna sluţba, krajša, če je nadzorovanemu neposredno nadrejeni 

manager, in najkrajša v primeru samonadzora (Tavčar 2009, 486), seveda ima vsaka od 

navedenih oblik svoje prednosti in slabosti, katerih skrajnosti predstavljamo v preglednici 12. 

Preglednica 12: Prednosti in slabosti pri merjenju in presojanju glede na odločevalca 

Odločevalec Prednosti Slabosti 

Strokovna sluţba 

 Boljše poznavanje standardov in 

zahtev 

 Boljša usposobljenost za 

odločanje 

 Več vpletenih oseb 

 Daljši odzivni čas za 

informacijo 

 Odpor do navodil »z vrha« 

Izvajalec procesa 
 Podpora znanja in veščin pri 

presojanju 

 Premalo znanja za presojanje 

 Lastni interesi 

 Subjektivno presojanje 

Vir: prirejeno po Tavčar 2009, 486–487. 
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Na dolţino povratne zanke obvladovanja, ki jo predstavljamo na sliki 7, poleg izbire, kdo naj 

odloča o morebitnih odstopanjih in določi popravno ukrepanje, vpliva tudi obseg pooblastil, 

ki jih določijo managerji osebam, ki izvajajo merjenje in presojanje. Če imajo izvajalci 

merjenja in presojanja tudi pooblastila za odločanje in ukrepanje, se število vpletenih oseb in 

čas bistveno zmanjšata. 

 

Slika 7: Povratna zanka v obvladovanju 

Vir: prirejeno po Tavčar 2005, 217. 

Povratna zanka obvladovanja na TVSU se pojavlja v vseh predstavljenih oblikah, pri čemer je 

najkrajša takrat, ko izvajalci na različnih ravneh od načrtovanja do izvajanja VU izvajajo 

samoocenjevanje in samopresojanje. Srednja dolţina povratne zanke se pojavlja pri izvajanju 

spremljanja VU, ki je ţe v osnovi usmerjeno v pomoč in svetovanje, ter pri sprotnem in 

zaključnem preverjanju kandidatov na TVSU. Najdaljša ter z največjim številom vpletenih 

oseb se pojavlja povratna zanka obvladovanja pri izvajanju nadzorov in analiz, pri katerih se v 

vlogi odločevalca pojavlja poveljnik CU, ostali udeleţenci pa zgolj podpirajo poveljnika CU s 

strokovno podporo in pomočjo pri predlaganju in oblikovanju ukrepov. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

V nadaljevanju bomo v empiričnem delu naloge spoznali metodološka izhodišča, ki so nas 

usmerjala in vodila pri načrtovanju in izvedbi raziskave, ter metode, ki smo jih uporabili pri 

analizi podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom odprtega tipa in polstrukturiranim 

intervjujem. 

V jedru empiričnega dela bomo najprej podrobneje predstavili potek raziskave in analize 

rezultatov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, ter interpretirali ugotovitve raziskave, kako 

sistem meril podpira ugotavljanje stopnje usposobljenosti kandidatov na TVSU. Na enak 

način bomo pristopili k predstavitvi izvedbe drugega dela raziskave ter analize in 

interpretacije rezultatov, kako sistem nadzora z merjenjem in presojanjem v SV podpira 

doseganje ciljev TVSU. 

V zaključku empiričnega dela naloge bomo na podlagi ugotovitev podali ovrednotenje 

raziskovalnih vprašanj ter ocenili prispevek raziskave k stroki. 

5.1 Metodološka izhodišča 

Ţe v času izbire področja raziskovanja smo se odločili – po eni strani zaradi same vsebine, v 

glavnem pa zaradi ciljev raziskave – za izvedbo kvalitativne raziskave ter sledili temeljem 

druţboslovnih raziskav. Te so osnovane na več temeljnih raziskovalnih ciljih, s katerimi 

prepoznavamo splošne vzorce in pojave, preverjamo in izpopolnjujemo teorije, 

napovedujemo, interpretiramo pojave, raziskujemo raznolikost, dajemo besede in razvijamo 

nove teorije (Ragin 2007, 47). Glede na cilje raziskave, ki smo si jih zastavili v okviru 

načrtovanja, smo kot najpomembnejšemu sledili prepoznavanju splošnih vzorcev in povezav, 

saj smo ţeleli na takšen način pridobiti kar najbolj verodostojen rezultat raziskave, ki bi nam 

podal odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Pomemben element za izbiro 

kvalitativne raziskave je tudi, da posamezni skupini omogočimo, da predstavi ali uveljavi 

svoje mnenje (Ragin 2007, 58). Na ta način, smo ţeleli izvajalcem procesa usposabljanja po 

Programu TVSU omogočiti predstavitev lastnih mnenj, kako predpisi, normativi in SOP 

omogočajo merjenje in presojanje doseganja ciljev Programa TVSU in na kakšen način 

vplivajo na izvajanje aktivnosti merjenja in presojanja. Pri tem smo ves čas raziskave 

upoštevali objektivnost in nevtralnost, kot opozarja Ragin (2007, 60), in nismo prikazovali 

stvari olepšano, izogibali smo se racionalizacijam raziskovancev in raziskovali dogodke z več 

zornih kotov. Poleg tega smo pri raziskavi upoštevali splošna načela kvalitativne 

metodologije, kot jih navaja Mesec (1998, 28), ter prizadevanja usmerili v stvarne ţivljenjske 

probleme, vseskozi ostali odprti za vsestranske podatke in preučevanje izvedli v vsakdanjem 

delovnem kontekstu. Prvemu načelu smo sledili na način, da smo pri načrtovanju in izvedbi 

raziskave upoštevali poglede raziskovancev na obravnavano problematiko. Z izbiro anketnega 
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vprašalnika odprtega tipa in polstrukturiranega intervjuja kot glavnih metod pridobivanja 

podatkov smo dopustili moţnost podajanja vsestranskih pogledov na obravnavano vsebino. 

Pri iskanju odgovorov na raziskovalno vprašanje, kako sistem meril podpira ugotavljanje 

usposobljenosti kandidatov na TVSU, smo izbrali metodo pridobivanja podatkov z anketnim 

vprašalnikom odprtega tipa, saj smo ţeleli na takšen način čim bolj slediti principu 

pozitivizma. Ta princip smo izbrali kot vodilo predvsem zato, ker smo ţeleli čim bolj 

izključiti lasten vpliv na raziskavo ter hkrati z natančnim opredeljevanjem vsebine anketnega 

vprašalnika čim bolj izločiti interese posameznika. Raziskavo smo osredotočili na dejstva ter 

razstavili pojav na enostavne elemente, kar predstavlja skladno s pozitivistično paradigmo 

osnovne usmeritve raziskovalca (Tratnik 2002, 25). Metodološko smo zahtevi po čim večjem 

številu enot v vzorcu, ki je eden od značilnosti pozitivizma (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 

2005, 49), sledili z izvedbo ankete na celotni populaciji. 

Pri iskanju odgovora na raziskovalno vprašanje kako sistem nadzora v SV podpira doseganje 

ciljev TVSU, smo izbrali metodo pridobivanja podatkov z intervjujem ter tako sledili principu 

socialnega konstrukcionizma, po katerem so človeški interesi pomemben pogon razvoja 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 49). Ta princip smo izbrali kot vodilo pri tem 

raziskovalnem vprašanju zato, ker smo ţeleli pridobiti različne perspektive in poglede oseb, 

vključenih v sistem nadzora na usposabljanju po Programu TVSU. Zato smo se kot 

raziskovalci osredotočili na pomen, ter poskušali čim bolj razumeti dogajanje sistema nadzora 

kot celovite zadeve, kar so pomembna vodila fenomenološke paradigme v raziskovanju 

(Tratnik 2002, 25). Za ta namen smo izvedli raziskavo na manjšem številu intervjuvancev, 

posebej izbranih za namen raziskave. 

5.2 Metode analize podatkov 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom odprtega tipa in s polstrukturiranim 

intervjujem, smo obdelali na podlagi metode utemeljitvene analize. Utemeljitveno teorijo sta 

razvila Glaser in Strauss, ki sta se v kasnejšem obdobju nista več stinjala, saj je Glaser veliko 

bolj zagovarjal odprt pristop, v nasprotju s Straussovim modelom stroţjih predpisov in 

obdelav, ki sili podatke v kategorije (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 157–158). V 

obeh primerih smo sledili glavnim sedmim stopnjam analize ter izvedli seznanjanje, 

refleksijo, konceptualizacijo, katalogiziranje konceptov, ponovno kodiranje, povezovanje in 

ponovno vrednotenje (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 154–156), pri tem pa bolj 

sledili Glaserjevemu odprtemu pristopu. 

Pri analizi podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom odprtega tipa, za iskanje 

odgovorov na raziskovalno vprašanje, kako sistem meril podpira ugotavljanje usposobljenosti 

kandidatov na TVSU, smo zaradi narave pridobljenih podatkov precej poenostavili stopnje 

analize. Seznanjanje smo omejili zgolj na ponovno prebiranje vseh anketnih vprašalnikov, saj 
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ti ne omogočajo povezovanja z vtisi, kot je to mogoče pri intervjuju. Pri refleksiji smo se 

osredotočili zgolj na vprašanje, ali nam podatki odgovarjajo na »prej neodgovorjena 

vprašanja« (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 155). Za tem smo podatke ustrezno 

razčlenili na sestavne dele in tako pridobili enote kodiranja ter izvedli katalogiziranje in 

razvrščanje podatkov ter jim pripisali lastne pojme, ki so ustrezali podatkom, pridobljenim z 

anketo. Zatem smo izvedli povezovanje, empirične pojme povezali v kategorije ter jih 

ustrezno definirali. Vse to pa smo izvedli ločeno, za vsak posamezen predmet na TVSU ali v 

sklopih, kot smo jih opredelili v anketnem vprašalniku. 

Pri analizi podatkov, pridobljenih s polstrukturiranimi intervjuji, za iskanje odgovorov na 

raziskovalno vprašanje, kako sistem nadzora v SV podpira doseganje ciljev TVSU, smo 

uporabili enake stopnje, vendar smo jih obdelali veliko bolj natančno, predvsem v koraku 

povezovanja, saj smo upoštevali značilnosti utemeljitvene analize, po kateri zbiranje podatkov 

in analiza potekata sočasno (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 154). V nasprotju z 

analizo podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, smo podatke, pridobljene s 

polstrukturiranimi intervjuji, analizirali kot celoto ter sledili osnovnim korakom, ki obsegajo 

urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, izvajanje kodiranja, definiranje pojmov in 

kategorij, kategoriziranje ter oblikovanje teoretične formulacije Mesec (1998, 103). 

5.3 Raziskovalni vprašanji 

V raziskavi smo preverili odgovore na naslednji temeljni raziskovalni vprašanji: 

raziskovalno vprašanje 1: Kako sistem meril podpira ugotavljanje stopnje usposobljenosti 

kandidatov na TVSU? 

raziskovalno vprašanje 2: Kako sistem nadzora z merjenjem in presojanjem v SV podpira 

doseganje ciljev TVSU? 

V nadaljevanju bomo ločeno za vsako raziskovalno vprašanje predstavili potek raziskave od 

načrtovanja do interpretacije rezultatov. 

5.4 Analiza in interpretacija rezultatov raziskave ustreznosti meril in kriterijev za 

ocenjevanje usposobljenosti kandidatov 

V nadaljevanju najprej predstavljamo potek raziskave ustreznosti meril in kriterijev za 

ocenjevanje usposobljenosti kandidatov na TVSU, zatem analizo rezultatov, pridobljenih z 

anketnim vprašalnikom odprtega tipa, in interpretacijo rezultatov. 
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5.4.1 Opis raziskave 

Raziskavo smo začeli načrtovati v oktobru 2010, ko smo izbrali in analizirali področje 

raziskovanja, opredelili probleme, vprašanja, teţišče raziskovanja in ostalo tematiko, ki jo je 

bilo treba preučiti za dosego opredeljenih ciljev (Zelenika 2000, 426). Vzporedno z zbiranjem 

in preučevanjem različne literature in virov je potekalo tudi oblikovanje anketnega 

vprašalnika odprtega tipa. Vprašalnik je bil večkrat podvrţen posameznim spremembam, 

izboljšavam in prilagoditvam ter po izvedenem pilotnem testiranju v januarju 2011 pripravljen 

v končni verziji, kakršna je predstavljena v prilogi 1. 

Čeprav SIVV poznajo in uporabljajo vsi poveljniki oddelkov/inštruktorji v SV, smo zaradi 

natančno opredeljenih ciljev raziskave, usmerjenih zgolj v ustreznost pri ocenjevanju 

kandidatov na TVSU, kot ciljno populacijo določili poveljnike oddelkov/inštruktorje, ki 

izvajajo usposabljanje kandidatov po Programu TVSU v CU Vipava. Ker je bilo v času 

raziskave v CU zaposlenih le 18 poveljnikov oddelkov inštruktorjev, smo se poleg ţe 

omenjenega upoštevanja principa pozitivizma odločili za izvedbo raziskave na celotni 

populaciji. Hkrati smo izkoristili tudi prednost ekonomičnosti, ki ga omogoča izvedba ankete 

(Zelenika 2000, 368), saj poveljniki oddelka/inštruktorji v CU izvajajo usposabljanje na 

različnih lokacijah po RS. Ker smo hoteli doseči tudi čim višjo stopnjo verodostojnosti, smo 

se odločili, da izvedemo triangulacijo po skupinah, ter populacijo razširili še na dve skupini 

izvajalcev usposabljanja po Programu TVSU. Tako je naša končna populacija, vključena v 

raziskavo, obsegala ţe omenjenih 18 poveljnikov oddelkov/inštruktorjev, ki izvajajo 

usposabljanje kandidatov po Programu TVSU, šest enotovnih podčastnikov, ki so odgovorni 

za usposobljenost vojakov in podčastnikov ter opravljajo svoje naloge v samostojnih vodih, 

vodih in četi TVSU, ter pet poveljnikov vodov, ki so odgovorni za izvedbo usposabljanja po 

Programu TVSU. Tako je populacija obsegala 29 vojaških oseb (strukturo grafično prikazuje 

slika 89, ki se pri svojem delu dnevno srečujejo s obravnavanimi področji v raziskavi, ter zelo 

dobro poznajo SIVV in cilje Programa TVSU. 

 

Slika 8: Struktura populacije za izvedbo anketiranja 

Anketiranje smo izvedli v marcu in začetku aprila 2011 tako, da smo raziskavo in njene cilje 

najprej predstavili poveljniku CU ter vzpostavili kontakt z enotovnim podčastnikom CU 
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Vipava, ki je omogočil posredovanje anketnih vprašalnikov s kratkim opisom ciljev raziskave 

ter spremnim dopisom, ki je natančneje podal, na kakšen način ţelimo raziskavo izvesti ter 

kaj ţelimo z njo doseči, vsem vojaškim osebam vključenim v raziskavo. Zaradi homogenosti 

populacije, ter odobritve odgovornih oseb v SV in CU za izvedbo raziskave nismo naleteli na 

teţave s pripravljenostjo za izpolnjevanje ankete. Vseeno smo zaradi odsotnosti v času 

izvedbe anketiranja, kot so napotitve na MOM, daljša usposabljanja ali bolniške odsotnosti, 

prejeli manjše število izpolnjenih anketnih vprašalnikov, kot ga predstavljamo na sliki 9. 
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Slika 9: Stopnja odzivnosti anketirancev 

5.4.2 Analiza rezultatov raziskave 

V nadaljevanju predstavljamo analizo splošnega dela anketnega vprašalnika, ki nam podaja 

podatke o strukturi anketirancev glede na delovna mesta, vojaški čin in čas zaposlitve v SV, ki 

nam bo omogočila ovrednotenje kompetentnosti poveljnikov oddelkov/inštruktorjev, 

enotovnih podčastnikov in poveljnikov vodov, vključenih v raziskavo za podajanje mnenj o 

obravnavani tematiki. Podatke bomo predstavili na osnovi ţe predhodno opredeljenih 

delovnih mest, kot smo jih prikazali na sliki 8. V anketnem vprašalniku, predstavljenem v 

prilogi 1, smo razdelili čas zaposlitve v SV v štiri kategorije ki obsegajo trajanje: 1–3 let, 3–6 

let, 6–9 let in več kot 9 let, ter vojaške čine: vodnik, višji vodnik, štabni vodnik, poročnik in 

nadporočnik, ki so jih dosegle vojaške osebe na omenjenih delovnih mestih. Strukturo 

anketirancev po vojaških činih predstavljamo v preglednici 13. 



 40 

Preglednica 13: Struktura anketirancev po vojaških činih 

Vojaški čin Poveljnik oddelka/inštruktor Enotovni podčastnik Poveljnik voda 

vodnik 8 / / 

višji vodnik 6 2 / 

štabni vodnik / 2 / 

poročnik 1 / 3 

nadporočnik / / 1 

Navedena preglednica strukture po vojaških činih nam potrdi ustrezno usposobljenost iz 

vojaških znanj ter kompetence za opravljanje vojaških dolţnosti, zato lahko na osnovi 

ugotovitev ţe delno potrdimo kompetentnost anketirancev z vidika poznavanja 

obravnavanega področja vojaškega usposabljanja v raziskavi. Za boljšo oceno kompetentnosti 

je pomembno analizirati še čas opravljanja nalog v SV, kar predstavljamo na sliki 10. 

 

Slika 10: Čas zaposlitve anketirancev v SV 

Iz slike 10 je razvidno, da je so bili vsi poveljniki oddelka/inštruktorji, vključeni v anketo, na 

dan izvedbe anketiranja zaposleni v SV ţe najmanj tri leta, od tega pa kar 54 odstotkov več 

kot šest let in 33 odstotkov več kot devet let, kar predstavlja visoko stopnjo izkušenosti 

anketirancev. Enako velja za enotovne podčastnike, ki so bili vsi na dan anketiranja zaposleni 

v SV ţe najmanj devet let. Zelo mešana struktura se na dan anketiranja pojavlja zgolj pri 

poveljnikih vodov, vendar je bilo vseeno kar 75 odstotkov zaposlenih v SV najmanj tri leta. 
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V nadaljevanju predstavljamo analizo podatkov, pridobljenih za iskanje odgovorov na 

raziskovalno vprašanje, kako sistem meril podpira ugotavljanje usposobljenosti kandidatov na 

TVSU. V procesu obdelave podatkov smo analizirali odgovore anketirancev na vsako vodilno 

anketno vprašanje na način, da smo oblikovali lastne pojme, s katerimi smo sledili 

pridobljenim podatkom. Pri tem smo upoštevali pogostost odgovora ter rezultate vnesli v 

preglednice, v katerih leva stran predstavlja oblikovane lastne pojme, desna stran pa pogostost 

odgovora, razdeljena na tri dele skladno s triangulacijo, kot so odgovore podajali poveljniki 

oddelka/inštruktorji, enotovni podčastniki in poveljniki voda. 

Preglednica 14: Analiza podatkov Splošni vojaški predpisi 

Odgovori (oblikovani lastni pojmi) 

Pogostost odgovora 

Poveljnik 

oddelka 

Enotovni 

podčastnik 

Poveljnik 

voda 

Predpisane so ustrezne SIVV za preverjanje vseh postopkov 11 2 3 

Niso predpisane ustrezne SIVV za vse postopke 4 2 1 

Predpisane SIVV omogočajo ustrezno ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti 
15 4 4 

Preglednica 15: Analiza podatkov Postrojitvena pravila 

Odgovori (oblikovani lastni pojmi) 

Pogostost odgovora 

Poveljnik 

oddelka 

Enotovni 

podčastnik 

Poveljnik 

voda 

Ni predpisanih SIVV za preverjanje postopkov 15 4 4 

Preglednica 16: Analiza podatkov Osebno orožje s poukom streljanja 

Odgovori (oblikovani lastni pojmi) 

Pogostost odgovora 

Poveljnik 

oddelka 

Enotovni 

podčastnik 

Poveljnik 

voda 

Predpisane so ustrezne SIVV za preverjanje vseh postopkov 15 4 4 

Predpisane SIVV omogočajo ustrezno ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti 
10 3 3 

Predpisane SIVV ne omogočajo ustreznega ugotavljanja 

stopnje usposobljenosti (razdeljene so na posamezne dele, 

test ravnanja z oroţjem pa se izvaja kot celota) 

5 1 1 
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Preglednica 17: Analiza podatkov Preživetje in taktika 

Odgovori (oblikovani lastni pojmi) 

Pogostost odgovora 

Poveljnik 

oddelka 

Enotovni 

podčastnik 

Poveljnik 

voda 

Predpisane so ustrezne SIVV za preverjanje vseh postopkov 7 1 2 

Niso predpisane ustrezne SIVV za vse postopke 8 3 2 

Predpisane SIVV omogočajo ustrezno ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti 
15 4 4 

Preglednica 18: Analiza podatkov RKBO 

Odgovori (oblikovani lastni pojmi) 

Pogostost odgovora 

Poveljnik 

oddelka 

Enotovni 

podčastnik 

Poveljnik 

voda 

Predpisane so ustrezne SIVV za preverjanje vseh postopkov 15 4 4 

Predpisane SIVV omogočajo ustrezno ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti 
15 4 4 

Preglednica 19: Analiza podatkov Zveze 

Odgovori (oblikovani lastni pojmi) 

Pogostost odgovora 

Poveljnik 

oddelka 

Enotovni 

podčastnik 

Poveljnik 

voda 

Predpisane so ustrezne SIVV za preverjanje vseh postopkov 11 3 3 

Niso predpisane ustrezne SIVV za vse postopke 4 1 1 

Predpisane SIVV omogočajo ustrezno ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti 
15 4 4 

Preglednica 20: Analiza podatkov Sanitetni pouk 

Odgovori (oblikovani lastni pojmi) 

Pogostost odgovora 

Poveljnik 

oddelka 

Enotovni 

podčastnik 

Poveljnik 

voda 

Predpisane so ustrezne SIVV za preverjanje vseh postopkov 15 4 4 

Predpisane SIVV omogočajo ustrezno ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti 
15 4 4 
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Preglednica 21: Analiza podatkov splošne ustreznosti SIVV na TVSU 

Odgovori (oblikovani lastni pojmi) 

Pogostost odgovora 

Poveljnik 

oddelka 

Enotovni 

podčastnik 

Poveljnik 

voda 

Ni podane natančne opredelitve katere SIVV je treba 

preverjati na TVSU 
15 4 4 

Program TVSU in SIVV nista usklajena na področju 

opredelitve temeljnih vojaško strokovnih znanj 
15 4 4 

Sistem določanja časovnih norm ni ustrezen za preverjanje 

kandidatov na TVSU 
11 3 4 

Sistem določanja časovnih norm je ustrezen za preverjanje 

kandidatov na TVSU 
4 1 0 

5.4.3 Interpretacija rezultatov raziskave 

Interpretacijo rezultatov analizo podatkov, pridobljenih z anketnimi vprašalniki bomo 

predstavili v okviru treh kategorij, ki smo jih oblikovali na osnovi stopnje podpore sistema 

meril pri ugotavljanju usposobljenosti kandidatov na TVSU. V prvo kategorijo smo uvrstili 

odgovore za merila, ki v celoti podpirajo ugotavljanje usposobljenosti, v drugo odgovore, ki 

delno podpirajo ugotavljanje, ter v tretjo kategorijo odgovore na merila, ki ne podpirajo 

ugotavljanja usposobljenosti. 

Merila, ki v celoti podpirajo ugotavljanje usposobljenosti 

Pri predmetih Osebno oroţje s poukom streljanja, RKBO in Sanitetni pouk so vsi poveljniki 

oddelkov/inštruktorji ocenili, da so v sistemu meril, opredeljenih v SIVV, predpisana vsa 

merila, potrebna za preverjanje postopkov, ki jih morajo kandidati usvojiti skladno s cilji 

Programa TVSU. Enake ocene so podali tudi enotovni podčastniki in poveljniki vodov. Glede 

ustreznosti posameznih meril ugotavljajo, da so za predmeta RKBO in Sanitetni pouk merila 

v popolnosti ustrezna in jim omogočajo natančno ugotavljanje stopnje usposobljenosti 

kandidatov, kar so potrdili tudi vsi enotovni podčastniki in poveljniki vodov. Odstopanje je 

zaznati le pri predmetu Osebno oroţje s poukom streljanja, kjer je pet poveljnikov 

oddelkov/inštruktorjev ocenilo, da predpisana merila sicer omogočajo natančno ugotavljanje 

usposobljenosti kandidatov, vendar ni najbolj ustrezno, da so merila razbita na posamezne 

postopke, izvedba testa ravnanja z oroţjem pa predpisuje preverjanje v celoti. Takšno 

ugotovitev sta podala tudi po en enotovni podčastnik in poveljnik voda. To pomeni, da so 

merila, uvrščena v to kategorijo natančna, skladna s cilji Programa TVSU ter razumljiva, kar 

kakovostnim merilom pripisuje tudi Tavčar (2009, 484), saj trdi, da mora biti sistem meril 

natančen, objektiven in razumljiv uporabnikom, realističen, skladen s tokom temeljne 

dejavnosti ter uporaben in sprejemljiv za uporabnike. 
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Merila, ki  delno podpirajo ugotavljanje usposobljenosti 

Pri predmetu Splošni vojaški predpisi je enajst poveljnikov oddelkov/inštruktorjev ocenilo, da 

so v sistemu predpisana vsa potrebna merila za preverjanje postopkov, ki jih morajo kandidati 

usvojiti skladno s Programom TVSU, štirje pa menijo, da bi bilo treba dodati enega do dva 

postopka, kar potrjujeta tudi dva enotovna podčastnika in en poveljnik voda. Glede 

ustreznosti predpisanih meril vsi ugotavljajo, da so v celoti ustrezna in omogočajo 

ugotavljanje stopnje usposobljenosti kandidatov. 

Pri predmetu Preţivetje in taktika je zaznati največji primanjkljaj, saj je samo sedem 

poveljnikov oddelkov/inštruktorjev ocenilo, da so v sistemu predpisana vsa potrebna merila 

za preverjanje postopkov, kar osem pa jih meni, da bi bilo treba dodati tri do sedem meril, kar 

potrjujejo tudi trije enotovni podčastniki in dva poveljnika voda. Glede ustreznosti 

predpisanih meril vsi ugotavljajo, da so v celoti ustrezna in omogočajo ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti kandidatov. 

Pri predmetu Zveze je enajst poveljnikov oddelkov/inštruktorjev ocenilo, da so v sistemu 

predpisana vsa potrebna merila za preverjanje postopkov, štirje pa menijo, da bi bilo treba 

dodati eno merilo, kar potrjujeta tudi enotovni podčastnik in poveljnik voda. Glede ustreznosti 

predpisanih meril vsi ugotavljajo, da so v celoti ustrezna in omogočajo ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti kandidatov. 

Za to skupino meril ugotavljamo, da niso popolna, predvsem ne podpirajo merjenja doseganja 

vseh zastavljenih ciljev Programa TVSU, kar prav gotovo negativno vpliva na kakovost, o 

čemer piše tudi Tavčar (2005, 215), saj po njegovem lahko neopredeljena merila ogroţajo 

doseganje kakovosti storitev organizacije. 

Merila, ki ne podpirajo ugotavljanja usposobljenosti 

Pri predmetu Postrojitvena pravila so vsi poveljniki oddelkov/inštruktorji podali, da SIVV ne 

predpisujejo meril za ugotavljanje usposobljenost kandidatov na usposabljanju po Programu 

TVSU, in menijo, da bi bilo treba izdelati merila. 

5.5 Analiza in interpretacija rezultatov raziskave podpore konceptov nadziranja za 

doseganje ciljev temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja 

V nadaljevanju bomo predstavili potek raziskave podpore konceptov nadziranja za doseganje 

ciljev TVSU, analizo rezultatov, pridobljenih s polstrukturiranimi intervjuji, in interpretacijo 

rezultatov. 
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5.5.1 Opis raziskave 

Raziskavo smo začeli načrtovati hkrati kot za iskanje odgovorov na prvo raziskovalno 

vprašanje v oktobru 2010; po preučevanju literature in oblikovanju raziskovalnega vprašanja 

smo sprejeli odločitev za metodo pridobivanja podatkov s polstrukturiranimi intervjuji. Za 

izvedbo intervjujev smo najprej opredelili šest kazalnikov, ki smo jih podrobneje opredelili, 

ter na njihovi podlagi oblikovali poleg splošnih vprašanj še sedem sklopov vprašanj z dvema 

do štirimi podvprašanji, ki so predstavljena v prilogi 2. 

Čeprav so v sistem nadzora z merjenjem in presojanjem doseganja ciljev TVSU vključeni 

pripadniki CU Vipava, ki opravljajo naloge na različnih ravneh in področjih dela, smo se 

odločili, da v vzorec vključimo dva pripadnika, ki opravljata naloge v odseku S-3 na področju 

operativnih učnih zadev. Razlog za takšno odločitev izhaja iz dejstva, da smo raziskavo 

usmerili v področje usposabljanja, predvsem pa ker so pripadniki odseka S-3 odgovorni poleg 

izvedbe nadzorov s področja usposabljanja tudi za načrtovanje in ustrezno analizo ugotovitev 

večine oblik nadzorov, kar pomeni širok spekter poznavanja obravnavanega področja 

imenovanih pripadnikov CU Vipava. Za doseganje ustrezne stopnje kredibilnosti raziskave 

smo izvedli triangulacijo po skupinah ter v vzorec vključili še namestnika poveljnika čete in 

poveljnika voda, ki se v sistemu nadzorov največkrat pojavljata v vlogi nadzorovanih 

subjektov, ter poveljnika CU Vipava in njegovega namestnika, ki na podlagi ugotovitev in 

predlogov oblikujeta sklepe in ukrepe za izboljšanje stanja. Na takšen način smo oblikovali 

ustrezen vzorec ter izvedli intervjuje s šestimi pripadniki CU Vipava. 

Polstukturirane intervjuje smo izvedli konec februarja in v prvi polovici marca 2011 na način, 

da smo se s posamezniki dogovorili za ustrezne termine izvedbe. Intervjuje smo izvedli v 

delovnem okolju intervjuvancev v vojašnici JPV Vipava in za beleţenje uporabili metodo 

zapisovanja ter po zaključenem intervjuju zapise opremili z našimi lastnimi opaţanji o izvedbi 

posameznega intervjuja. V nadaljevanju bomo predstavili potek in analizo rezultatov 

podatkov, pridobljenih s polstrukturiranimi intervjuji. 

5.5.2 Analiza rezultatov raziskave 

Preden se osredotočimo na analizo rezultatov raziskave, bomo predstavili kratko analizo 

strukture anketirancev, vključenih v vzorec, ki smo jo pridobili v splošnem delu intervjuja, po 

vojaških činih predstavljeno na sliki 11 in po času zaposlitve v SV in CU Vipava 

predstavljeno na sliki 12. 
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Slika 11: Struktura vzorca po vojaškem činu 

 

Slika 12: Struktura vzorca po času zaposlitve v SV in CU Vipava 

Predstavljena struktura vzorca po vojaških činih potrdi ustrezno usposobljenost 

intervjuvancev iz vojaških znanj ter njihove kompetence za opravljanje vojaških dolţnosti, 

struktura po času zaposlitve v SV pa potrjuje kompetentnost oseb, vključenih v vzorec z 

vidika poznavanja obravnavane vsebine. Odstopanje v vzorcu se pojavlja le v primeru dveh 

intervjuvancev, ki sta zaposlena v CU Vipava zgolj pet mesecev. Ker pa je sistem nadzora z 

merjenjem in presojanjem enak v celotni SV in smo raziskovali, kako podpira doseganje 

ciljev TVSU, so podatki, pridobljeni od vseh intervjuvancev, dovolj kvalitetni. 

V nadaljevanju bomo predstavili analizo rezultatov raziskave, kako sistem nadzora v SV 

podpira doseganje ciljev TVSU, pri tem pa bomo »natančno razloţili potek in izvedbo analize 

ter način preoblikovanja podatkov v vsebinske sklepe« (Roblek 2009, 55), kar je pomemben 

element raziskav na področju managementa. 

Po urejanju podatkov, pridobljenih s polstrukturiranimi intervjuji, ki je obsegalo prepis 

intervjujev in njihovo opremljanje z osebnimi vtisi, pridobljenimi v času izvedbe intervjujev, 

smo pristopili h kodiranju besedila. Uporabili smo odprt način kodiranja, ki je bolj fleksibilen 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 157), ter dobili deset kod, povezanih s teoretičnimi 

izhodišči in cilji raziskave. Zatem smo ob ponovnem pregledu kod in prepoznavanju 

njihovega pomena organizirali kode v širše pomenske sklope in na takšen način opredelili 
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kategorije in razvrstili podatke v »bolj konceptualno celoto« (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2005, 157), kar predstavljamo v preglednici 22. 

Preglednica 22: Od kod do kategorij  

Koda (korak 1) Identificiranje kategorij (korak 2) 

Pomen nadzorov Pomen sistema nadzorov 

Načrtovanje oblik in vsebin nadzorov 

Načrtovanje časa izvedbe nadzorov 

Načrtovanje udeleţencev v sistemu nadzorov 

Načrtovanje v sistemu nadzorov 

Kompetentnost udeleţencev v sistemu nadzorov 

Pripravljenost udeleţencev v sistemu nadzorov 

Izvedba aktivnosti v sistemu nadzorov 

Izvajanje sistema nadzorov 

Oblikovanje sklepov v sistemu nadzorov 

Seznanjanje s sklepi v sistemu nadzorov 

Upoštevanje sklepov pri nadaljnjem delu  

Vpliv sklepov na izboljšanje stanja 

Ob ponovnem prebiranju zapisov intervjujev v času razvrščanja kod v posamezne kategorije 

smo oblikovali še poseben sklop, kamor smo razporedili zanimive izjave, ki niso sodile v 

nobeno od kategorij. Kasneje smo ga preoblikovali v splošne ugotovitve in predloge, 

pridobljene s intervjuji, ki jih bomo predstavili kot posebno kategorijo. Kode, razvrščene v 

kategorije, smo v nadaljevanju primerjali z urejenimi podatki ter jih ustrezno oblikovali in 

povezali, rezultat pa predstavljamo v prilogi 3. 

5.5.3 Interpretacija rezultatov raziskave 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate analize podatkov, pridobljenih s polstrukturiranim 

intervjujem, po posameznih kategorijah, ki predstavljajo konceptualno celoto ter kot poseben 

segment tudi splošne ugotovitve in predloge, ki smo jih pridobili od intervjuvancev. 

Pomen sistema nadzorov 

Sistem nadzorov, ki se v SV izvaja z različnimi oblikami analiz, spremljanj in nadzorov, ki 

smo jih podrobneje spoznali v četrtem poglavju, predstavlja izvajalcem usposabljanja po 

Programu TVSU pomemben pripomoček, s pomočjo katerega preverjajo doseganje ciljev 

Programa TVSU. Vsi intervjuvanci sistem nadzorov razumejo kot orodje, ki jim omogoča 

vpogled v dejansko stanje, ugotavljanje rezultatov, ugotavljanje razkoraka med načrtovanim 

in doseţenim ter preverjanje usposobljenosti in pripravljenosti izvajalcev usposabljanja, o 

čemer pišejo tudi Soeters, Fenema in Beeres (2010, 164), ki nadzore označujejo kot 

pomembno orodje za spremljanje doseganja zastavljenih ciljev. Intervjuvanci še prav posebej 

poudarjajo, da omogočanje vpogleda samo po sebi ne predstavlja najpomembnejšega dela v 

sistemu nadzorov, saj ta postane učinkovito orodje šele takrat, ko nam omogoča izboljšanje 
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stanja. Intervjuvanci to misel izraţajo s trditvami, da jim sistem nadzorov omogoča 

spreminjanje in izboljševanje sistema usposabljanja, odpravljanje nepravilnosti, izboljšanje 

stanja in implementacijo rešitev. O takšnem pomenu merjenja in presojanje govori tudi 

Tavčar (2005, 213) ki trdi, da je nadziranje presojanje delovanja v odnosu na zastavljene cilje, 

s katerim odpravljamo nepravilnosti. 

Izredno zanimiva je trditev intervjuvanca A, ki izpostavlja sistem nadzorov tudi kot orodje za 

odkrivanje dobre prakse in njeno uveljavljanje v celotnem sistemu. Takšen pristop k izvajanju 

sistema nadzorov kaţe na močno povezavo s sistemom učenja iz izkušenj, ki predstavlja 

enega od temeljev učeče se organizacije, ki s stalnim razvojem in učenjem tudi v 

nepridobitnih organizacijah omogoča splošen napredek druţbe (Dimovski, Penger in 

Ţnidaršič 2004, 8). 

Posebej bi izpostavili tudi trditev intervjuvanca B, ki sistem nadzorov povezuje z 

motiviranjem, saj po njegovem mnenju omogoča izboljšanje stanja na področju motivacije, o 

čemer pišejo ţe Andrejčič idr. (1995, 112), ki trdijo, da s sistemom nadzorov bolje 

spoznavamo sodelavce in njihove lastnosti, kar je ključno za izvajanje njihovega motiviranja. 

Načrtovanje v sistemu nadzorov 

Vsi intervjuvanci ugotavljajo, da so analize pogojev za izvedbo usposabljanja, analize po 

zahtevnejših vsebinah ter analize po končani 1. fazi in zaključne analize vsebinsko ustrezno 

načrtovane, prav tako se načrtuje udeleţba vseh potrebnih ključnih udeleţencev, od 

poveljnikov enot, vključenih v proces usposabljanja po Programu TVSU, do poveljnika CU 

Vipava ter vodij posameznih odsekov in strokovnjakov s posameznih področij. Takšen izbor 

izvajalcev merjenja in presojanja, v katerega so vključeni tako vršni, kot srednji management 

in strokovne sluţbe, opredeljuje tudi Tavčar (2009, 514), kar nakazuje na pravilen pristop k 

načrtovanju. Večina intervjuvancev, kar štirje od šestih, ugotavlja, da se analize pogojev za 

izvedbo usposabljanja načrtujejo prepozno, med vzroki pa največkrat navajajo teţave pri 

zagotavljanju potrebnih vstopnih podatkov, kot je število vključenih kandidatov v 

usposabljanje, zagotovitev ustreznih vadbenih in učnih sredstev in podobno. Podrobnejše 

ugotavljanje razlogov za teţave pri pridobitvi ustreznih podatkov presega raziskavo ter bi 

lahko bilo predmet nove raziskave. Lahko trdimo, da merjenje in presojanje vnaprej, ki ga 

izvajajo na TVSU z analizami pogojev za izvedbo, zaradi prepoznega načrtovanja ne dosega v 

dovolj veliki meri zastavljenih ciljev, zato se kasneje pojavljajo potrebe po popravljanju 

smeri, kar, kot ugotavlja tudi Tavčar (2009, 485), preprečujemo prav z merjenjem in 

presojanjem vnaprej. Teţavo pri načrtovanju opaţajo vsi intervjuvanci tudi pri zaključnih 

analizah, ki se po njihovem mnenju načrtujejo prepozno, kar negativno vpliva na kvaliteto 

izvedbe. 
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Vsi intervjuvanci ugotavljajo, da celoviti nadzori vedno vsebujejo tudi področje 

usposabljanja, vendar kar štirje od šestih omenjajo prevelik poudarek na pregledu 

dokumentacije za izvedbo usposabljanja ter premajhen na preverjanju doseganja ciljev 

usposabljanja oziroma usposobljenosti. S tem prav gotovo ni zagotovljena vseobseţnost kot 

ena od treh zahtev merjenja in presojanja, ki mora obsegati še enostavnost in natančnost 

(Tavčar 2009, 487). Enako število intervjuvancev ugotavlja tudi, da se spremljanja 

usposabljanja in funkcijski nadzori ustrezno vsebinsko načrtujejo, vendar bi bilo treba 

načrtovati več nadzorov in manj spremljanj usposabljanj, ki prevladujejo. Kot razloge za 

povečanje števila funkcijskih nadzorov navajajo potrebo po boljšem vpogledu strokovnjakov 

za posamezna področja na problematiko pri izvajanju usposabljanja in seznanjanje širšega 

kroga zaposlenih z ugotovitvami. 

Izvajanje sistema nadzora 

Večina intervjuvancev je izrazila mnenje, da se analize pogojev za izvedbo usposabljanja 

sicer izvajajo dovolj dobro, da omogočajo kvalitetno načrtovanje usposabljanja, vseeno pa 

zaznavajo, da ključni udeleţenci ne razpolagajo vedno z vsemi potrebnimi vstopnimi podatki. 

Kot razloge trije navajajo nedosegljivost podatkov, dva pa nerazumevanje pomembnosti 

naloge in napotitev nekompetentnih oseb na analize kot zamenjava zaradi odsotnosti. Oseba A 

poudarja tudi moţnost, da udeleţenci analiz včasih vloţijo premalo truda v pridobivanje 

podatkov iz zunanjih inštitucij. To nakazuje, da bi bilo potrebno veliko več naporov za 

vzpostavitev sistema samoocenjevanja, ki je, kot piše Sprenger (1997, 31) pomembno tudi 

zato, ker sodelavce usmerja v zavzemanje vloge samo odgovornega udeleţenca v organizaciji. 

Vsi intervjuvanci ugotavljajo, da se analize po zahtevnejših vsebinah, ki smo jih predstavili v 

četrtem poglavju, izvajajo takoj po izvedenih aktivnostih ter vključujejo vse izvajalce, ki so 

bili udeleţeni v procesu usposabljanja, vendar kar trije od šestih ugotavljajo, da se izvajajo 

preveč rutinsko in ne prinašajo izboljšanj v izvajanje usposabljanja. Kot moţne vzroke 

navajajo slabosti samopresojanja, ki jih omenja tudi Tavčar (2009, 487) ter navadno obsegajo 

premajhno znanje izvajalca za presojanje odstopanja in izbiro ukrepov, ne odločanje izvajalca 

za ukrepanje zaradi lastnih interesov in dejstvo, da izvajalec svoje delo ocenjuje boljše, kot če 

bi ga ocenjevali drugi. 

Pripravljenost udeleţencev zaključnih analiz o poteku in teţavah pri izvedbi in podpori 

usposabljanja po Programu TVSU ni vedno najboljša, kar izpostavlja pet intervjuvancev od 

šestih, ki kot moţne vzroke navajajo ţe omenjeni predolg časovni razkorak od zaključka 

usposabljanja do izvedbe analize, usmerjanje v znane probleme zunaj območja vpliva, iskanje 

napak drugih namesto iskanja rešitev in premajhen vpogled funkcijskih strokovnjakov v 

proces usposabljanja. 
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Nadzori in spremljanja se po mnenju intervjuvancev izvajajo strokovno, le dva od šestih 

intervjuvancev ugotavljata, da se občasno izvajalci ne pripravijo dovolj za izvedbo nadzora ali 

spremljanja. 

Vpliv sklepov na izboljšanje stanja 

Vsi intervjuvanci ugotavljajo, da se sklepi v analizah pogojev za izvedbo usposabljanja 

oblikujejo natančno in razumljivo ter so skladni s cilji Programa TVSU. To pomeni, da 

odgovorne osebe primerjajo pridobljene podatke s standardi in zahtevami za izvedbo 

usposabljanja in v primeru potrebe oblikujejo sklepe, s katerimi usmerjajo k doseganju ciljev 

Programa TVSU, o čemer govori tudi Tavčar (2009, 486) ki poleg merjenja in presojanja 

posebej izpostavlja tudi popravno ukrepanje, ki poteka v povratni zanki: odločevalec prejme 

informacijo, jo primerja s standardi ter v primeru odstopanja izbere ukrep in ga uveljavi. 

Oblikovani sklepi se nanašajo predvsem na načrtovanje in so vedno posredovani vsem 

ključnim udeleţencem. Intervjuvanci ugotavljajo, da se sklepi vedno upoštevajo pri 

načrtovanju usposabljanja, vendar dva od šestih omenjata, da so včasih neustrezni zaradi 

njihove podlage v pomanjkljivih vhodnih podatkih oziroma negativno vplivajo na doseganje 

ciljev Programa TVSU vse do njihovega korigiranja. 

Sklepi, oblikovani na podlagi nadzorov in spremljanj, so po ugotovitvah vseh intervjuvancev 

oblikovani natančno in razumljivo ter skladno s cilji Programa TVSU, eden pa izpostavlja, da 

v primeru zunanjih nadzorov niso vedno oblikovani skladno s cilji. Največ teţav omenjajo 

intervjuvanci na področju seznanjanja oseb, vključenih v sistem usposabljanja, s sklepi z 

nadzorov in spremljanj. Po mnenju treh od šestih intervjuvancev se velikokrat veriga prekine 

med načelniki odsekov in njihovimi podrejenimi ter poveljniki čet in poveljniki vodov. 

Intervjuvanci ugotavljajo, da je med odgovornimi osebami za odločanje in osebami, 

vključenimi v usposabljanje, prevelik razmik, kar poudarja tudi Tavčar (2005, 216), ki trdi, da 

kakovost presojanja in odločanja o primerih ukrepanja pada z dolţino povratne zanke. Ta 

ugotovitev se odraţa tudi v slabšem uveljavljanju sklepov in njihovem neupoštevanju pri 

nadaljnjem izvajanju usposabljanja, kjer posamezni intervjuvanci podajajo kot razloge 

nedoslednost nosilcev ukrepov, teţave pri spreminjanju navad in nesistemski pristop k 

uveljavljanju sklepov. 

Sklepi, oblikovani na analizah po končani 1. fazi in zaključnih analizah, so po mnenju večine 

intervjuvancev oblikovani razumljivo in natančno, vendar eden vseeno izpostavlja občasno 

nenatančno določene roke in nosilce za izvedbo. Enako kot pri sklepih z nadzorov in 

spremljanj največjo teţavo predstavlja seznanjanje oseb, vključenih v sistem usposabljanja. 

Uveljavljanje sklepov je po mnenju enega intervjuvanca včasih oteţeno zaradi zunanjih 

vplivov na njihovo realizacijo, eden pa izpostavlja tudi njihovo ne sprejemanje kot orodje za 

izboljšanje sistema po izvajalcih usposabljanja. Nesprejemanje je največkrat posledica 

izključitve podrejenih iz procesa sprejemanja odločitev in oblikovanja sklepov. O tem 
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govorijo tudi (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 296) kot o vzrokih za nezadovoljstvo 

podrejenih z odločitvami, ki izhajajo iz enosmernega procesa nadziranja, pri katerem 

podrejeni ne morejo opozoriti na vzroke za ugotovljena stanja. 

Splošne ugotovitve in predlogi intervjuvancev za izboljšanje stanja 

Intervjuvanci so podali tudi nekaj splošnih ugotovitev o sistemu nadzorov z merjenjem in 

presojanjem v SV, od katerih bomo izpostavili le pomembnejše. Trije od šestih 

intervjuvancev poudarjajo, da je sistem ustrezen, potrebno je le njegovo dosledno izvajanje ter 

šele za tem razmišljanje o njegovih spremembah. Kar štirje od šestih intervjuvancev so 

prepričani, da je treba izgraditi in izvajati podsistem v sistemu nadzorov, ki bo vključeval 

pretok informacij in omogočal boljše uveljavljanje sklepov. Dva intervjuvanca zagovarjata 

tudi močnejše povezovanje sistema nadzorov s sluţbenimi ocenami posameznikov in 

posledično njihovim profesionalnim razvojem. 

5.6 Vrednotenje raziskovalnih vprašanj 

Za vsako raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili v raziskavi, ločeno podajamo njegovo 

ovrednotenje. 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako sistem meril podpira ugotavljanje stopnje usposobljenosti 

kandidatov na TVSU? 

Sistem meril za ugotavljanje stopnje usposobljenosti, ki ga predstavljajo SIVV, predstavlja 

najpomembnejše orodje za ugotavljanje stopnje usposobljenosti kandidatov na TVSU za vse 

praktične postopke, ki so prevladujoči v Programu TVSU. Raziskava je pokazala, da merila 

pri predmetih Osebno oroţje s poukom streljanja, RKBO in Sanitetni pouk v celoti podpirajo 

ugotavljanje usposobljenosti kandidatov skladno s cilji, ki jih predpisuje Program TVSU. 

Merila pri predmetih Splošno vojaški predpisi, Preţivetje, Taktika in Zveze le delno podpirajo 

ugotavljanje usposobljenosti kandidatov na TVSU, za predmet Postrojitvena pravila pa ni 

izdelanih ustreznih meril v SIVV. Na podlagi raziskave smo ugotovili, da bi bilo treba bolj 

poglobljeno raziskati ustreznost sistema meril za ugotavljanje stopnje usposobljenosti 

kandidatov na TVSU in na podlagi ugotovitev podati natančne usmeritve za evalvacijo in 

uskladitev Programa TVSU in sistema meril. 

Raziskovalno vprašanje 2: Kako sistem nadzora z merjenjem in presojanjem v SV podpira 

doseganje ciljev TVSU? 

Ker tudi sistem nadzora z merjenjem in presojanjem v SV predstavlja izredno pomembno 

orodje, ki podpira doseganje ciljev TVSU, smo z raziskavo ugotavljali kako v praksi opravlja 

svojo funkcijo. Pri tem smo ugotovili, da sistem nadzora omogoča izvajanje funkcije merjenja 
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in presojanja, vendar se predvsem pri izvedbi pojavljajo različne pomanjkljivosti, kot so 

zagotavljanje potrebnih vstopnih podatkov za analize pogojev za izvedbo usposabljanja in 

njihovo prepozno načrtovanje, prevelik poudarek pri izvedbi nadzorov na preglede 

dokumentacije, premajhno število funkcijskih nadzorov, slaba seznanjenost udeleţencev 

analiz s potekom, izvedbo in podporo usposabljanja ter neustrezno uveljavljanje sklepov in 

ukrepov, kar pa ni posledica nepravilnosti v zasnovi sistema, temveč v njegovem nepravilnem 

izvajanju. Tudi tu smo na podlagi raziskave ugotovili, da bi bilo treba bolj poglobljeno 

raziskati vzroke za negativne odklone v delovanju sistema, kar bi hkrati prineslo usmeritve za 

izboljšanje stanja in predloge za oblikovanje podsistema uveljavljanja sklepov oziroma 

ukrepov.  

5.7 Prispevek raziskave k stroki 

Ker v SV še ni bila izvedena raziskava, ki bi bila ozko usmerjena v sistem merjenja in 

presojanja zgolj na posameznem področju, bo po eni strani pomagala zaposlenim v CU 

Vipava k boljšemu razumevanju dejavnosti merjenja in presojanja kot ene od dejavnosti 

managementa za obvladovanje organizacije. Hkrati jih bo prav gotovo usmerila tudi v bolj 

zavzeto iskanje problemov in nepravilnosti, ki jih je razkrila raziskava in se pojavljajo v 

dejavnostih merjenja in presojanja, ter oblikovanje in implementiranje ustreznih rešitev. 

Mogoče pa bo spodbudila tudi bolj poglobljena raziskovanja na posameznih delih dejavnosti 

merjenja in presojanja na TVSU. 

Rezultate raziskave bo mogoče uporabiti tudi za izboljšanje sistema merjenja in presojanja na 

drugih področjih v SV, ki uporabljajo enak sistem. Z izvedbo podobnih raziskav v SV pa bo 

omogočena tudi primerjava ugotovitev in tvorjenje novih teorij.  
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6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

Kot je bilo ugotovljeno v raziskavi, CU Vipava na področju TVSU izvaja dejavnosti merjenja 

in presojanja kot eno od temeljnih dejavnosti managementa, za katere ima ustrezne podlage, 

ter jih načrtuje in izvaja v dveh temeljnih sistemih. Prvega predstavlja sistem ugotavljanja 

stopnje usposobljenosti kandidatov na TVSU, drugega pa sistem nadzorov. 

V raziskavi smo se pri preučevanju, kako sistem meril podpira ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti kandidatov na TVSU, ugotovili, da sistem meril ne zagotavlja v celoti 

ugotavljanja stopnje usposobljenosti kandidatov na TVSU skladno s cilji, ki jih predpisuje 

Program TVSU. Pomanjkljiv je pri predmetih Splošno vojaški predpisi, Preţivetje, Taktika in 

Zveze, za predmet Postrojitvena pravila pa sploh ne predpisuje meril za ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti. 

Predlagamo izvedbo podrobnejše raziskave, v katero bi bilo treba vključiti vse enote SV, ki bi 

bolj poglobljeno preučila, katere SIVV morajo usvojiti vse vojaške osebe na TVSU. Rezultati 

takšne raziskave bi predstavljali temelj za izvedbo evalvacije Programa TVSU in Kataloga 

SIVV. 

V raziskavi, kako sistem nadzora z merjenjem in presojanjem v SV podpira doseganje ciljev 

TVSU, smo ugotovili, da sistem sicer opravlja svojo funkcijo ter je ustrezno zasnovan 

skladno s teoretičnimi izhodišči. Vseeno pa smo zaznali vrsto teţav pri njegovem izvajanju, 

od katerih najbolj izstopajo delno neučinkovito uveljavljanje ukrepov, seznanjanje s sklepi in 

ukrepi ter neustrezno časovno načrtovanje analiz pogojev za izvedbo usposabljanja in 

zaključnih analiz. 

Za izboljšanje stanja ne predlagamo spremembe sistema nadzorov, temveč izvedbo dveh 

poglobljenih raziskav. Prvo bi bilo treba usmeriti v iskanje vzrokov za oteţeno pridobivanje 

vstopnih podatkov za izvedbo analiz pogojev za izvedbo usposabljanja, ki kot oblika 

nadziranja vnaprej predstavlja pomembno orodje za zmanjšanje popravnega ukrepanja. Drugo 

raziskavo bi bilo treba usmeriti v področje seznanjanja s sklepi in uveljavljanja ukrepov, ki bi 

preučila vzroke teţav na tem področju ter predlagala obliko in način implementacije 

podsistema uveljavljanja ukrepov. 

Poleg navedenega predlagamo tudi izvedbo usposabljanj pripadnikov CU Vipava, ki bi 

omogočilo boljše razumevanje dejavnosti merjenja in presojanja na TVSU, predvsem s 

poudarkom na poznavanju sistema nadzora. Na takšen način bi tako načrtovalci kot izvajalci 

nadzorov in nadzorovane osebe boljše poznali sistem, predvsem pa bolje razumeli svojo vlogo 

ter tako bolj izkoristili moţnosti za izboljšanje TVSU, ki ga sistem nadzora omogoča. 

Poseben poudarek bi bilo treba dati tudi v vzpostavitev sistema samoocenjevanja, ki bi 

pripomogel k bolj odgovornemu pristopu k izvedbi nalog ter posledično izboljšal slabšo 
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pripravljenost udeleţencev analiz o poteku in teţavah pri izvedbi in podpori usposabljanja po 

Programu TVSU in včasih izvajalcev nadzorov, ki se ne seznanijo dovolj z načrtovanjem in 

potekom usposabljanja ter metodološkimi in vsebinskimi podlagami za izvedbo nadziranih 

vsebin, kar je bilo zaznano v raziskavi. 
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7 SKLEP 

Kako čim bolj uspešno obvladovati organizacijo ali njene del, je temeljno vprašanje, ki se 

postavlja pred vsakega managerja, ne glede na kateri ravni je in ne glede, ali opravlja svojo 

funkcijo v pridobitni ali nepridobitni organizaciji. Manager, ki ţeli delovanje organizacije 

usmerjati proti zastavljenim oziroma skupnim ciljem, mora poznati in izvajati različne tehnike 

in postopke, ki temeljijo na štirih temeljnih dejavnostih managementa, načrtovanju in 

snovanju, urejanju in povezovanju, poslovodenju in vodenju ter merjenju in presojanju. 

Čeprav osnovni namen raziskave ni bil preučevanje celotne dejavnosti merjenja in presojanja 

v CU Vipava, ki obsega širše področje, temveč smo se usmerili zgolj na področje 

usposabljanja po Programu TVSU, ki predstavlja temeljno dejavnost CU Vipava, sta se 

prikazali tako pomembnost kot kompleksnost merjenja in presojanja doseganja ciljev 

Programa TVSU. SV ima izdelan in uveljavljen sistem merjenja in presojanja, ki je bil z 

začetkom njene profesionalizacije podvrţen več prilagoditvam in spremembam. V raziskavi 

nas je predvsem zanimalo, kako sistem merjenja in presojanja v SV podpira doseganje ciljev 

Programa TVSU, katerega produkt so vojaške osebe, usposobljene iz temeljnih vojaško 

strokovnih znanj in postopkov. 

Program TVSU ima natančno opredeljene cilje, od programskih, programsko 

operacionaliziranih, posebnih do predmetnih ciljev in ciljev posameznih tem usposabljanja, 

katerim morajo slediti vsi pripadniki CU Vipava, ki so na kakršen koli način vključeni v 

procese TVSU, od načrtovanja in snovanja, urejanja in povezovanja, poslovodenja in vodenja 

do merjenja in presojanja, ki je na TVSU usmerjeno na dve osnovni področji. Prvo je 

področje ugotavljanja stopnje usposobljenosti kandidatov na TVSU, drugo področje pa 

predstavlja sistem nadzorov. 

Ugotavljanje stopnje usposobljenosti kandidatov na TVSU se izvaja kot sprotno preverjanje, 

preverjanje po končani prvi fazi usposabljanja in zaključno preverjanje, vsa pa se izvajajo na 

podlagi SIVV. Raziskava je pokazala, da merila ne omogočajo ugotavljanja stopnje 

usposobljenosti kandidatov na TVSU pri vseh predmetih. Merila omogočajo preverjanje 

doseganja zastavljenih predmetnih ciljev pri predmetih Osebno oroţje s poukom streljanja, 

RKBO in Sanitetni pouk, delno omogočajo preverjanje zastavljenih ciljev pri predmetih 

Splošno vojaški predpisi, Preţivetje, Taktika in Zveze ter ne omogočajo preverjanja doseganja 

predmetnih ciljev pri predmetu Postrojitvena pravila. 

Sistem nadzorov sestavlja vrsto aktivnosti, od analiz pogojev za izvedbo usposabljanja, 

spremljanj usposabljanja, celovitih in funkcijskih nadzorov, do analiz po izvedenih 

zahtevnejših vsebinah in zaključnih analiz. Ugotovili smo, da je sistem nadzorov ustrezno 

zasnovan, vendar se predvsem pri njegovi izvedbi pojavljajo pomanjkljivosti, kot so 

zagotavljanje potrebnih vstopnih podatkov za analize pogojev za izvedbo usposabljanja, 

njihovo časovno neustrezno načrtovanje, prevelik poudarek pri nadzorih na pregledih 
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dokumentacije, premajhno število funkcijskih nadzorov, slaba seznanjenost udeleţencev 

analiz s potekom, izvedbo in podporo usposabljanja ter neustrezno uveljavljanje sklepov in 

ukrepov. 

Čeprav smo zaznali kar nekaj pomanjkljivosti tako pri sistemu meril, kot pri izvajanju sistema 

nadzorov, celostno lahko trdimo, da ima SV izdelan in uveljavljen sistem merjenja in 

presojanja, ki uspešno podpira doseganje ciljev Programa TVSU. Čeprav bi z odpravo 

nepravilnosti, predvsem v delovanju, ki smo jih zaznali z raziskavo, močno izboljšali sistem 

merjenja in presojanja doseganja ciljev Programa TVSU, vseeno menimo, da bo treba sistem 

natančno spremljati tudi vnaprej ter ga prilagajati novim zahtevam in novim strokovnim 

dognanjem. Še najpomembnejše se nam zdi področje meril, ki jih bo treba v prihodnosti 

stalno spremljati in prilagajati zahtevam, ki se postavljajo pred posameznika in enote pri 

opravljanju vojaških nalog v sodobnem, stalno spreminjajočem se okolju, kjer posamezniki in 

vojaške enote opravljajo svoje naloge. Seveda bo potrebno s spremembami meril tudi stalno 

usklajevanje ciljev Programa TVSU in posledično njegovih vsebin. 

Poleg ţe navedenih ugotovitev in predlogov smo mnenja, da bi bilo treba obstoječi sistem 

močneje povezati s teorijo ter na takšen način izboljšati tako njegovo zgradbo kot delovanje. 

In to kljub neizpodbitnemu dejstvu, da kljub enakim načelom obstajajo posebnosti in razlike 

dejavnosti merjenja in presojanja v nepridobitnih organizacijah, med katerimi pa vojaška 

organizacija zaradi svoje posebne vloge in organiziranosti še bolj izstopa. Prav tako bi bilo 

treba v prihodnosti izvesti več raziskav, tako na posameznih podobno ozkih področij merjenja 

in presojanja, kot ga je obravnavala ta raziskava, kot širših in bolj kompleksnih raziskav, ki bi 

zajele širša področja in poiskale tudi ustrezne povezave. Na takšen način bi dodatno razvijali 

področje dejavnosti merjenja in presojanja v vojaški organizaciji, ter hkrati razvijali nove 

teorije, ki bi bile po našem mnenju prav gotovo uporabne tudi v ostalih organizacijah, tako 

nepridobitnih kot pridobitnih. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Polstrukturiran intervju 

Priloga 3 Kategorizirani in kodirani podatki pridobljeni s polstrukturiranimi intervjuji  



 



 

 Priloga 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

V okviru višjega štabnega šolanja na Poveljniško štabni šoli se izobraţujem na Fakulteti za 

management Koper v magistrskem študijskem programu 2. stopnje smer management. V 

magistrski nalogi ţelim raziskati dejavnosti merjenja in presojanja na TVSU. Z anketnim 

vprašalnikom ţelim preučiti kako sistem meril podpira ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti kandidatov na TVSU. Sistem meril, ki ga preučujem sestavljajo Splošne 

vojaške individualne veščine (v nadaljevanju SIVV). Lepo vas prosim, da mi pomagate pri 

raziskavi ter pripomorete k razvoju področja merjenja in presojanja na TVSU z odgovori na 

spodnja vprašanja. 

Vprašanja so razdeljena na naslednje tematske sklope: 

1 Osebni podatki 

2 Ugotavljanje stopnje usposobljenosti kandidatov na TVSU s SIVV 

2.1 Splošni vojaški predpisi 

2.2 Postrojitvena pravila 

2.3 Osebno oroţje s poukom streljanja in Oboroţitev s poukom streljanja 

2.4 Preţivetje in Taktika 

2.5 RKBO 

2.6 Zveze 

2.7 Sanitetni pouk 

3 Pogled na ugotavljanje stopnje usposobljenosti kandidatov na podlagi SIVV 

Hvala za vašo pomoč. 

Valter Ilenič 

1.  SPLOŠNA VPRAŠANJA: 

Ustrezen odgovor prosim označite s kriţcem 

 

1.2. Čin:       vodnik  višji vodnik  štabni vodnik  poročnik 

 nadporočnik    drugo (vpišite osebni čin) __________ 

 

1.3. Čas zaposlitve   1–3 leta   3–6 let   6–9 let 

       v Slovenski vojski:          nad 9 let 

 

1.4. Delovno mesto   poveljnik oddelka/inštruktor  enotovni podčastnik 

       v CU Vipava:          poveljnik voda 
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2.  UGOTAVLJANJE STOPNJE USPOSOBLJENOSTI KANDIDATOV NA TVSU S 

SIVV PO PREDMETIH: 

Prosim če pazljivo preberete vprašanje in podate svoje mnenje 

2.1 Splošni vojaški predpisi (SVP) 

2.1.1. Ali so predpisane ustrezne SIVV za preverjanje usposobljenosti kandidatov iz 

SVP? Če niso napišite katere manjkajo? 

 

 

 

 

 

2.1.1. Ali predpisane SIVV s področja SVP omogočajo ustrezno ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti? Če ne utemeljite? 

 

 

 

 

 

2.2 Postrojitvena pravila (PP) 

2.2.1. Ali so predpisane ustrezne SIVV za preverjanje usposobljenosti kandidatov iz 

PP? Če niso napišite katere manjkajo? 

 

 

 

 

 

2.2.1. Ali predpisane SIVV s področja PP omogočajo ustrezno ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti? Če ne utemeljite? 
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2.3 Osebno orožje s poukom streljanja (OOPS) in Oborožitev s poukom 

streljanja (OPS) 

2.3.1. Ali so predpisane ustrezne SIVV za preverjanje usposobljenosti kandidatov iz 

OOPS in OPS? Če niso napišite katere manjkajo? 

 

 

 

 

 

2.3.1. Ali predpisane SIVV s področja OOPS in OPS omogočajo ustrezno ugotavljanje 

stopnje usposobljenosti? Če ne utemeljite? 

 

 

 

 

 

2.4 Preživetje in taktika 

2.4.1. Ali so predpisane ustrezne SIVV za preverjanje usposobljenosti kandidatov iz 

preţivetja in taktike? Če niso napišite katere manjkajo? 

 

 

 

 

 

2.4.1. Ali predpisane SIVV s področja preţivetja in taktike omogočajo ustrezno 

ugotavljanje stopnje usposobljenosti? Če ne utemeljite? 
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2.5 RKBO 

2.5.1. Ali so predpisane ustrezne SIVV za preverjanje usposobljenosti kandidatov iz 

RKBO? Če niso napišite katere manjkajo? 

 

 

 

 

 

2.5.1. Ali predpisane SIVV s področja RKBO omogočajo ustrezno ugotavljanje 

stopnje usposobljenosti? Če ne utemeljite? 

 

 

 

 

 

2.6 Zveze 

2.6.1. Ali so predpisane ustrezne SIVV za preverjanje usposobljenosti kandidatov iz 

zvez? Če niso napišite katere manjkajo? 

 

 

 

 

 

2.6.1. Ali predpisane SIVV s področja zvez omogočajo ustrezno ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti? Če ne utemeljite? 
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2.7 Sanitetni pouk (SnP) 

2.7.1. Ali so predpisane ustrezne SIVV za preverjanje usposobljenosti kandidatov iz 

SnP? Če niso napišite katere manjkajo? 

 

 

 

 

 

2.7.1. Ali predpisane SIVV s področja SnP omogočajo ustrezno ugotavljanje stopnje 

usposobljenosti? Če ne utemeljite? 

 

 

 

 

3.  SPLOŠNO O UGOTAVLJANJE STOPNJE USPOSOBLJENOSTI KANDIDATOV 

NA PODLAGI SIVV: 

3.1 Ali je jasno opredeljeno katere SIVV se preverja na TVSU? 

 

 

 

3.2 Ali sta Program TVSU in SIVV usklajena na področju temeljnih vojaško 

strokovnih znanj? 

 

 

 

3.3 Ali je sistem določanja časovnih norm ustrezen za preverjanje kandidatov na 

TVSU? 

 

 

 

Hvala lepa! 
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POLSTRUKTURIRAN INTERVJU 

Izvajalec: Valter Ilenič 

Temeljno raziskovalno vprašanje: Kako sistem nadzora z merjenjem in presojanjem v SV 

podpira doseganje ciljev TVSU? 

Metodološki okvir: Raziskovalna metoda opisovanja ter uporaba principa socialnega 

konstrukcionizma. 

Sodelujoči:Pripadniki CU Vipava, ki načrtujejo in izvajajo nadzore ter oblikujejo usmeritve 

za izvajanje TVSU: poveljnik voda, namestnik poveljnika čete, pomočnik za učne 

zadeve, načelnik odseka za operativno učne zadeve, namestnik in poveljnik. 

Tehnika in postopki zbiranja in obdelave podatkov: 

– polstrukturiran intervju, 

– izvedba intervjujev (z zapisovanjem) – marec 2011, 

– metoda utemeljitvene analize. 

1 UVOD 

V okviru višjega štabnega šolanja na Poveljniško štabni šoli se izobraţujem na Fakulteti za 

management Koper v magistrskem študijskem programu 2. stopnje smer management. V 

magistrski nalogi ţelim raziskati dejavnosti merjenja in presojanja na TVSU. Z intervjuji 

ţelim raziskati vpliv sistema nadzora v SV na doseganje ciljev TVSU. Celosten pogled na 

merjenje in presojanje na TVSU ne more biti osredotočen zgolj na področje ugotavljanje 

stopnje usposobljenosti kandidatov temveč mora obsegati tudi elemente spremljanja in 

nadzora izvedbe usposabljanja. Vsak opisani element je opredeljen s kazalniki, ki so podlaga 

za oblikovanje vprašanj za polstrukturiran intervju. Vsak kazalnik je opremljen z vsaj tremi 

vprašanji. 

2 OPREDELITEV KAZALNIKOV 

Kazalnik Podrobnejša opredelitev kazalnika 

1. Analiza 

pogojev za 

izvedbo 

usposabljanja 

generacije 

 analize so načrtovane in funkcijsko strukturirane 

 v obravnave so vključeni vsi ključni udeleţenci 

 udeleţenci se natančno pripravijo po svojih področjih 

 na podlagi podanih pogojev se opredelijo natančni in razumljivi sklepi  

 sklepi se upoštevajo pri načrtovanju in izvedbi usposabljanja 

 sklepi podpirajo cilje TVSU 
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Kazalnik Podrobnejša opredelitev kazalnika 

2. Analiza 

usposabljanja 

po izvedenih 

zahtevnejših 

vsebinah 

 analize  se redno načrtujejo in izvajajo 

 v analize so vključeni vsi ključni udeleţenci 

 udeleţenci se natančno pripravijo po svojih področjih 

 oblikujejo se natančni in razumljivi sklepi, skladni s cilji TVSU 

 sklepi se upoštevajo pri nadaljnjem načrtovanju in izvedbi 

usposabljanja 

3. Celoviti 

nadzori 

 načrti celovitih nadzorov obsegajo področje usposabljanja 

 ugotovitve nadzorov so predstavljene vsem ključnim udeleţencem 

 ugotovitve in usmeritve so skladne s cilji TVSU 

 ugotovitve in usmeritve se upoštevajo pri nadaljnjem načrtovanju in 

izvedbi usposabljanja 

4. Spremljanje 

usposabljanja 

 spremljanja usposabljanja so usmerjena v doseganje ciljev TVSU 

 z ugotovitvami so seznanjeni vsi ključni udeleţenci 

 ugotovitve se upoštevajo pri načrtovanju in izvedbi usposabljanja 

5. Funkcijski 

nadzori s 

področja 

usposabljanja 

 so usmerjeni v doseganje ciljev TVSU 

 oblikovani so natančni in razumljivi ugotovitve in ukrepi 

 z ukrepi so seznanjeni vsi ključni udeleţenci 

 ukrepi se upoštevajo pri načrtovanju in izvedbi usposabljanja 

6. Analiza po 

končani 1. 

fazi TVSU in 

zaključna 

analiza 

 analize  se redno načrtujejo in izvajajo 

 v analize so vključeni vsi ključni udeleţenci 

 udeleţenci se natančno pripravijo po svojih področjih 

 oblikujejo se natančni in razumljivi zaključki in sklepi, skladni s cilji 

TVSU 

 sklepi se upoštevajo pri nadaljnjem načrtovanju in izvedbi 

usposabljanja 

3 VPRAŠANJA ZA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU 

3.1 Splošna vprašanja 

 Koliko let ste že zaposleni v SV, od tega v CU Vipava? 

 Vaš osebni čin je? 

 Kakšen pomen vi pripisujete sistemu nadzorov v Slovenski vojski, za doseganje ciljev 

usposabljanja? 

 V kakšni vlogi ste bili vključeni v zadnji nadzor? 



 

Priloga 2 

3.2 Analiza pogojev za izvedbo usposabljanja generacije 

 Ali so po vašem mnenju analize pogojev za izvedbo usposabljanja pravilno 

načrtovane? Ali zajemajo vsa funkcijska področja, ki vplivajo na dosego ciljev? 

 So v obravnave vključeni vsi ključni udeleženci, ki lahko pripomorejo k kvalitetni 

izvedbi? Ali so po vašem mnenju vsi udeleženci dovolj pripravijo za izvedbo analize? 

 Se na podlagi podanih pogojev opredelijo natančni in razumljivi sklepi? Ali ti sklepi 

podpirajo doseganje ciljev TVSU? 

 Se po vašem mnenju sklepi upoštevajo v popolnosti pri načrtovanju in izvedbi 

usposabljanja? 

3.3 Analiza usposabljanja po izvedenih zahtevnejših vsebinah 

 Ali se analize načrtujejo in izvajajo redno in ali so vanje vključeni vsi ključni 

udeleženci? 

 Ali se udeleženci pripravijo za analize po svojih področjih? 

 Ali se oblikujejo sklepi natančno in razumljivo, ter če se upoštevajo pri nadaljnjem 

načrtovanju in izvajanju usposabljanja? 

3.4 Celoviti nadzori 

 Ali celoviti nadzori pokrivajo tudi področje usposabljanja, ter ali po vašem mnenju v 

dovolj veliki meri? 

 Ali so ugotovitve in usmeritve s celovitih nadzorov oblikovane skladno s cilji TVSU in 

predstavljene vsem ključnim udeležencem ? 

 Ali se ugotovitve in usmeritve upoštevajo pri nadaljnjem načrtovanju in izvedbi 

usposabljanja? 

3.5 Spremljanje usposabljanja 

 Ali so po vašem mnenju spremljanja usposabljanja usmerjena v doseganje ciljev 

TVSU, ter v kolikšni meri? 

 Ali so z ugotovitvami seznanjeni, vsi ključni udeleženci? V kolikšni meri? 

 Ali se ugotovitve upoštevajo pri nadaljnjem načrtovanju in izvedbi usposabljanja? 
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3.6 Funkcijski nadzori s področja usposabljanja 

 Ali so po vašem mnenju funkcijski nadzori  usposabljanja usmerjena v doseganje ciljev 

TVSU, ter v kolikšni meri? 

 Ali so oblikovani natančni ugotovitve in ukrepi? Ali so usklajeni s cilji TVSU? 

 Ali so z ugotovitvam in ukrepi seznanjeni, vsi ključni udeleženci? V kolikšni meri? 

 Ali se ugotovitve in ukrepi upoštevajo pri nadaljnjem načrtovanju in izvedbi 

usposabljanja? 

3.7 Analiza po končani 1. fazi TVSU in zaključna analiza 

 Ali se analize redno načrtujejo in izvajajo, ter ali so vanje vključeni vsi ključni 

udeleženci? 

 Ali se udeleženci natančno pripravijo po svojih področjih? 

 Ali se oblikujejo natančni in razumljivi zaključki in sklepi? Ali so skladni s cilji TVSU 

in ali se upoštevajo pri nadaljnjem načrtovanju in izvajanju usposabljanja? 

3.8 Vprašanja za oblikovanje predlogov za naprej 

 Ali bi bilo potrebno po vašem mnenju narediti spremembe v sistemu nadzorov v SV?  

 Ali zaznavate področja, kjer bi bilo potrebno močneje povezati nadzore usposabljanja 

in cilje TVSU? 

IZVEDBA INTERVJUJA IN INTERPRETACIJA 

3.1 Splošna vprašanja 
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3.2 Analiza pogojev za izvedbo usposabljanja generacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Analiza usposabljanja po izvedenih zahtevnejših vsebinah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Celoviti nadzori 
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3.5 Spremljanje usposabljanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Funkcijski nadzori s področja usposabljanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Analiza po končani 1. fazi TVSU in zaključna analiza 
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3.8 Vprašanja za oblikovanje predlogov za naprej 
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KATEGORIZIRANI IN KODIRANI PODATKI PRIDOBLJENI S POLSTRUKTURIRANIMI INTERVJUJI 

Kategorija 

Oseba 

Pomen sistema 

nadzora (w) 

Načrtovanje v sistemu nadzora 

(x) 

Izvajanje sistema nadzora 

(y) 

Vpliv sklepov na izboljšanje 

stanja (z) 

Splošne ugotovitve in 

predlogi 

A Aw1 

 

 

 

Aw2 

 

 

 

Aw3 

Ugotavljamo, 

ali so doseţeni 

rezultati enaki 

zahtevanim 

Ugotavljamo 

razkorak med 

izvedbo in 

predpisi 

Odkrivamo 

dobre prakse in 

jih uveljavljamo 

v sistemu 

Ax1 

 

 

 

Ax2 

 

 

 

 

Ax3 

 

 

 

 

Ax4 

 

 

 

 

Ax5 

 

 

 

 

 

 

Ax6 

Analize pogojev so 

pravilno načrtovane in 

vključujejo vse ključne 

akterje 

V celovitih nadzorih bi 

moralo imeti področje 

usposabljanja teţišče, kar 

drţi za interne nadzore ne 

pa za nadzore nadrejenega 

Načrtovana spremljanja 

podpirajo cilje, vendar ne 

sledijo dinamiki 

uveljavljanja novosti 

(SIVV) 

Načrtovanih je premalo 

funkcijskih nadzorov, saj ti 

omogočajo tudi boljšo 

informiranost strokovne 

linije 

Analize po končani 1. fazi 

in zaključne analize se 

redno načrtujejo, vendar 

velikokrat prepozno po 

zaključku usposabljanja, 

neustrezno je, ker se 

zdruţujejo za več generacij 

Kjer so teţave bi bilo treba 

vključiti tudi druge 

posamezne akterje 

Ay1 

 

 

 

 

 

Ay2 

 

 

 

 

 

 

Ay3 

Udeleţenci analize 

pogojev ne razpolagajo 

vedno s potrebnimi 

podatki (največkrat jih 

ne poiščejo, včasih so 

nedosegljivi) 

Analize po 

zahtevnejših vsebinah 

so preveč rutinske, 

izvajalci ne vidijo 

izziva za izboljševanje 

postopkov (samo 

ocenjevanje) 

Priprava udeleţencev 

na analizah ni vedno 

dovolj dobra, izvedba 

je prevečkrat zgolj 

formalna 

Az1 

 

 

 

Az2 

 

 

 

Az3 

 

 

 

 

 

 

 

Az4 

 

 

 

 

 

 

Az5 

 

 

 

 

 

Az6 

Sklepi v analizah pogojev 

so natančni in razumljivi 

niso pa vedno pravilni 

(napačni vstopni podatki)  

Nepravilni sklepi do 

korigiranja negativno 

vplivajo na doseganje 

ciljev TVSU 

Po celovitih nadzorih in 

spremljanjih so oblikovani 

sklepi, vendar ne pridejo 

do vseh v odvisnosti od 

vodij (od načelnikov do 

članov odsekov in od 

poveljnika čete do 

poveljnikov vodov) 

Uveljavljanje sklepov je 

velikokrat slabo 

(samovolja, nedoslednost 

nosilcev ukrepa, ne 

uveljavljamo v celoten 

sistem) zato ne prinašajo 

vedno izboljšav 

Oblikovati bi bilo treba 

sklepe na podlagi predloga 

strokovnega nosilca po 

tehtnem razmisleku in ne 

takoj, ki bi bil odgovoren 

za uveljavljanje 

Sklepi analiz so včasih 

nedosledno določeni (roki 

in nosilci) 

 Ključna je 

doslednost pri 

izvajanju, šele 

potem je potrebno 

razmišljanje o 

spremembah 

sistema 

 Sistemsko je treba 

uvesti pretok 

informacij med  

poveljstvom in 

enotami 

 Povezati bi bilo 

treba sistem 

nadzorov s 

sluţbenimi ocenami 

posameznikov in 

njihovim kariernim 

razvojem 

 Močneje bi bilo 

treba povezati 

izvedbo sistema 

nadzorov in ciljev 

TVSU na področju 

SIVV 

 Izvesti evalvacijo in 

uskladitev Programa 

TVSU s strelskim 

usposabljanjem in 

SIVV  



 

Priloga 3 

Kategorija 

Oseba 

Pomen sistema 

nadzora (w) 

Načrtovanje v sistemu nadzora 

(x) 

Izvajanje sistema nadzora 

(y) 

Vpliv sklepov na izboljšanje 

stanja (z) 

Splošne ugotovitve in 

predlogi 

B Bw1 

 

 

 

 

 

 

Bw2 

 

 

 

 

Bw3 

Omogočajo 

preverjanje 

stanja ter 

izboljšanje ali 

spreminjanje 

sistema 

usposabljanja 

Omogočajo 

preverjanje 

usposobljenosti 

izvajalcev 

usposabljanja 

Vplivajo 

motivacijsko na 

izvajanje 

aktivnosti 

Bx1 

 

 

 

 

 

 

Bx2 

 

 

 

Bx3 

 

 

 

Bx4 

 

Bx5 

Analize pogojev so 

pravilno načrtovane in 

vključujejo vse ključne 

akterje, vendar se 

načrtujejo prepozno 

(nepopolni vstopni 

podatki) 

Teţišče celovitih 

nadzorov, ki jih izvaja CU 

Vipava, je načrtovano po 

področju usposabljanja 

Več je načrtovanih 

spremljanj kot nadzorov, 

kar omogoča hitrejšo 

povratno informacijo 

Premalo je načrtovanih 

funkcijskih nadzorov 

Analize po končani 1. fazi 

in zaključne analize se 

redno načrtujejo, vendar 

prepozno (več kot 1 mesec 

po zaključku), neustrezno 

je zdruţevanje za več kot 

dve generaciji, načrtovani 

so vsi ključni udeleţenci 

By1 

 

 

 

 

 

 

 

By2 

 

 

 

By3 

Udeleţenci analize 

pogojev niso vedno 

ustrezno pripravljeni 

(ni pravega 

razumevanja 

pomembnosti, v večini 

primerov so podatki 

nedosegljivi) 

Analize po 

zahtevnejših vsebinah 

se izvajajo takoj po 

končanih aktivnostih 

Udeleţenci zaključnih 

analiz niso vedno 

dovolj pripravljeni 

(preveč časa od 

izvedbe) prevečkrat se 

usmerja v znane 

probleme, na katere ni 

vpliva 

 

Bz1 

 

 

Bz2 

 

 

Bz3 

 

Sklepi v analizah pogojev 

so natančni in razumljivi 

ter podpirajo cilje TVSU 

Sklepi analiz pogojev niso 

vedno izvršljivi (nepravi 

vstopni podatki) 

Oblikovani so sklepi na 

podlagi ugotovitev 

nadzorov in analiz, vendar 

glede na ponavljanje napak 

niso vedno ustrezno 

uveljavljeni (seznanjanje 

vseh, 

spreminjanje/pozabljanje 

starih navad) 

 Sistem nadzorov ni 

slab, pomembno ga 

je dosledno izvajati 

 Zagotoviti je treba 

sistemski pristop k 

uveljavljanju 

sklepov 

  



 

Priloga 3 

Kategorija 

Oseba 

Pomen sistema 

nadzora (w) 

Načrtovanje v sistemu nadzora 

(x) 

Izvajanje sistema nadzora 

(y) 

Vpliv sklepov na izboljšanje 

stanja (z) 

Splošne ugotovitve in 

predlogi 

C Cw1 

 

 

Cw2 

 

 

 

Cw3 

Omogočajo 

vpogled v 

realno stanje. 

Omogočajo 

odpravljanje 

nepravilnosti in 

neskladij. 

Vplivajo na 

načrtovanje 

izvajanja 

nadzorov. 

Cx1 

 

 

 

 

 

 

 

Cx2 

 

 

 

 

 

Cx3 

 

 

Cx4 

Analize pogojev so 

načrtovane in vključujejo 

vse ključne akterje, 

vendar se načrtujejo 

prepozno zaradi 

nepopolnih podatki 

(nedosegljivi ali jih ne 

pridobimo). 

Celoviti nadzori se 

načrtujejo s poudarkom na 

usposabljanju, vendar 

preveč usmerjeno v 

dokumentacijo in premalo 

v znanje. 

Načrtuje se preveč 

spremljanj in premalo 

funkcijskih nadzorov. 

Zaključne analize se 

načrtujejo, vendar se 

prevečkrat spreminjajo 

roki, zato so izvedene 

prepozno, neustrezno je 

zdruţevanje preveč 

generacij, načrtovani so 

ustrezni udeleţenci.  

Cy1 

 

 

 

 

 

 

 

Cy2 

 

 

 

 

 

 

 

Cy3 

 

 

 

 

 

Cy4 

Udeleţenci analize 

pogojev niso vedno 

dovolj pripravljeni 

(razumevanje 

pomembnosti naloge, 

odsotnost in 

nekompetentne 

zamenjave) 

Analize po izvedenih 

zahtevnejših vsebinah 

se ne izvajajo dovolj 

kvalitetno (rutinsko 

izvajanje, slaba 

popolnjenost enot z 

izvajalci, samo 

ocenjevanje). 

Izvedba funkcijskih 

nadzorov in spremljanj 

je zelo povezana z 

izvajalcem, kar pomeni 

včasih visoko kvaliteto, 

včasih pa zgolj 

Izvedba analiz je 

velikokrat slabše 

kvalitete, saj se 

udeleţenci ne 

pripravijo dovolj po 

svojih področjih. 

Cz1 

 

 

 

 

 

Cz2 

 

 

 

 

 

Cz3 

 

 

 

 

Cz4 

Sklepi analiz pogojev so 

ustrezni, vendar ne vedno 

izvedljivi zaradi nepravih 

vhodnih podatkov, se pa 

upoštevajo pri načrtovanju 

in izvedbi. 

Sklepi z nadzorov, 

spremljanj in analiz so 

razumljivi, vendar niso 

vedno skladni s cilji 

(predvsem v primeru 

zunanjega nadzora). 

Sklepi ne pridejo do vseh 

(od poveljnika čete do 

poveljnikov vodov in do 

poveljnikov 

oddelkov/inštruktorjev). 

Sklepi se velikokrat ne 

upoštevajo v celoti pri 

izvajanju usposabljanja. 

 Podati je treba 

natančnejše 

usmeritve in 

zagotoviti boljšo 

pripravo izvajalcev 

spremljanj in 

nadzorov. 

 Bolj je treba 

poudariti 

odgovornost za 

usposobljenost 

posameznika 

podčastniškemu 

stebru. 

 Izboljšati je treba 

realizacijo izvedbe 

sklepov (sistemski 

pristop). 

 V sistem nadzorov 

je treba vključiti več 

specialistov (šport, 

zveze, RKBO). 



 

Priloga 3 

Kategorija 

Oseba 

Pomen sistema 

nadzora (w) 

Načrtovanje v sistemu nadzora 

(x) 

Izvajanje sistema nadzora 

(y) 

Vpliv sklepov na izboljšanje 

stanja (z) 

Splošne ugotovitve in 

predlogi 

D Dw1 

 

 

 

 

Dw2 

Omogočajo 

vpogled v 

usposobljenost 

in 

pripravljenost. 

Zagotavljajo 

izboljšanje 

stanja. 

Dx1 

 

 

 

 

Dx2 

 

 

 

 

Dx3 

 

 

 

 

Dx4 

Analize pogojev se 

načrtujejo prepozno (ni 

vstopnih podatkov), 

načrtujejo se ustrezni 

udeleţenci. 

Celoviti nadzori se 

načrtujejo, vendar s 

premajhnim poudarkom na 

preverjanju 

usposobljenosti. 

Spremljanje usposabljanja 

se ustrezno ciljno načrtuje. 

funkcijskih nadzorov pa je 

premalo ter niso dovolj 

ciljno usmerjeni. 

Zaključne analize se 

načrtujejo ustrezno, vendar 

velikokrat prepozno, 

načrtujejo se ustrezni 

ključni udeleţenci. 

Dy1 

 

 

 

 

 

Dy2 

 

 

 

Dy3 

 

 

 

 

 

 

Dy4 

Udeleţenci na analizah 

pogojev niso vedno 

dovolj pripravljeni, 

včasih zaradi 

odsotnosti vključene 

nekompetentne osebe. 

Analize po izvedenih 

aktivnostih se ne 

izvajajo dovolj 

kvalitetno. 

Spremljanja 

usposabljanja in 

funkcijski nadzori so 

včasih ne izvajajo 

dovolj strokovno, 

izvajalci se ne 

pripravijo dovolj. 

Izvedba zaključnih 

analiz ni vedno 

ustrezna, saj so 

udeleţenci premalo 

pripravljeni ali pa 

nekompetentni, 

prevečkrat se iščejo 

napake drugih in ne 

podajajo predlogi in 

iščejo rešitve. 

Dz1 

 

 

 

 

 

 

Dz2 

 

 

 

Dz3 

 

 

 

 

Dz4 

 

 

 

 

Dz5 

Sklepi analize pogojev so 

razumljivi, vendar ne 

vedno popolni (nepravilni 

ali pomanjkljivi podatki) 

zato se včasih tudi ne 

upoštevajo dovolj 

natančno. 

Iz analiz po izvedenih 

aktivnosti praktično ne 

izhajajo predlogi za 

izboljšanje. 

Sklepi z nadzorov in 

spremljan se oblikujejo 

ustrezno, največkrat imajo 

vpliv, niso pa niso 

preneseni v celoten sistem. 

Sklepi s spremljanj in 

nadzorov se upoštevajo v 

načrtovanju, slabše pa tisti, 

ki vplivajo zgolj na način 

izvedbe usposabljanja. 

Sklepi zaključnih analiz 

niso vedno preneseni 

vsem, hkrati pa jih vsi ne 

sprejemajo kot moţnost 

izboljšanja sistema. 

 Sistem ni slab, 

potrebno je bolj 

dosledno izvajanje. 

 Načrtovati je treba 

več ponovnih 

nadzorov za 

preverjanje. 

uveljavljanja 

sklepov 

 Povezati je treba 

nadzore s sistemom 

sluţbene ocene. 

 Vzpostaviti je treba 

učinkovit sistem 

seznanjanja vseh 

pripadnikov CU 

Vipava s sklepi.  

 Izvesti je treba 

evalvacijo Programa 

TVSU in uskladitev 

s SIVV. 



 

Priloga 3 

Kategorija 

Oseba 

Pomen sistema 

nadzora (w) 

Načrtovanje v sistemu nadzora 

(x) 

Izvajanje sistema nadzora 

(y) 

Vpliv sklepov na izboljšanje 

stanja (z) 

Splošne ugotovitve in 

predlogi 

E Ew1 

 

 

 

Ew2 

Pomembno 

orodje za 

vpogled v 

stanje. 

Vplivajo na 

doseganje 

načrtovanih 

ciljev. 

Ex1 

 

 

 

Ex2 

 

 

 

 

Ex3 

 

 

Ex4 

Analize pogojev so 

ustrezno načrtovane ter 

vključujejo vse ključne 

udeleţence. 

Celoviti nadzori se 

načrtujejo na področju 

usposabljanja preveč 

usmerjeno v kontrolo 

dokumentacije. 

Načrtuje se veliko 

spremljanj in premalo 

funkcijskih nadzorov. 

Zaključne analize se 

načrtujejo vsebinsko 

ustrezno, s pravimi 

udeleţenci, vendar 

velikokrat prepozno. 

Ey1 

 

 

 

Ey2 

 

 

 

 

 

Ey3 

Analize pogojev so 

izvedene ustrezno, le 

včasih je premalo 

vstopnih podatkov. 

Analize po izvedenih 

zahtevnejših vsebinah 

se izvajajo na kraju 

samem, podajo se 

pozitivne in negativne 

stvari. 

Udeleţenci zaključnih 

analiz se velikokrat ne 

pripravijo dovolj 

podrobno za kvalitetno 

izvedbo (premalo 

vpetosti odsekov v delo 

enot v času izvajanja 

usposabljanja).  

Ez1 

 

 

 

Ez2 

 

 

 

 

Ez3 

 

 

 

 

 

Ez4 

Sklepi analiz pogojev so 

natančni in razumljivi ter 

podpirajo cilje TVSU in se 

upoštevajo. 

Na analizah po izvedenih 

zahtevnejših vsebinah se 

podajo sklepi, ki pa se ne 

zapisujejo, zato se kdaj 

tudi pozabijo. 

Sklepi s celovitih nadzorov 

in spremljanj se oblikujejo 

skladno s cilji TVSU, 

vendar se ne posredujejo 

vsem, velikokrat samo 

nadzorovanemu. 

Sklepi zaključnih analiz so 

ustrezno oblikovani in 

razumljivi, vendar jih ni 

mogoče vedno realizirati 

(zunanji vplivi).  

 Vzpostaviti je treba 

neki celovit sistem 

zbiranja in 

posredovanja 

sklepov. 

 Sistem nadzorov je 

treba bolj usmeriti 

na izvedbo 

usposabljanja in 

manj na pregled 

dokumentacije. 



 

Priloga 3 

Kategorija 

Oseba 

Pomen sistema 

nadzora (w) 

Načrtovanje v sistemu nadzora 

(x) 

Izvajanje sistema nadzora 

(y) 

Vpliv sklepov na izboljšanje 

stanja (z) 

Splošne ugotovitve in 

predlogi 

F Fw1 

 

 

 

Fw2 

Omogoča 

preverjanje 

doseganja 

ciljev. 

Omogoča 

zaznavanje in 

analizo 

problemov ter 

implementacijo 

rešitev. 

Fx1 

 

 

 

 

Fx2 

 

 

Fx3 

Analize pogojev so 

ustrezno vsebinsko 

načrtovane, včasih časovno 

prepozne, vključiti bi bilo 

treba tudi psihologa. 

Celoviti in funkcijski 

nadzori ter spremljanja se 

načrtujejo ciljno usmerjeno. 

Zaključne analize se 

ustrezno načrtujejo z vsemi 

ključnimi udeleţenci, 

včasih predolgo obdobje od 

zaključka).  

Fy1 

 

 

 

 

Fy2 

Analize po izvedenih 

zahtevnejših vsebinah 

se izvajajo takoj po 

zaključku, vključeni so 

vsi udeleţenci. 

Izvajalci zaključnih 

analiz so navadno 

ustrezno pripravljeni na 

ravni enote, ki je 

izvajala usposabljanje. 

Fz1 

 

 

 

Fz2 

 

 

 

 

 

Fz3 

 

 

 

 

 

Fz4 

 

 

 

 

Fz5 

Sklepi analize pogojev 

niso vedno v celoti jasni 

(pomanjkljivi vstopni 

podatki), se pa upoštevajo. 

Sklepi na analizah po 

zahtevnejših vsebinah se 

podajo samo ustno ter so 

specifični za posamezno 

generacijo (teţko se jih 

upošteva na splošno). 

Sklepi z nadzorov niso 

vedno posredovani vsem, 

včasih ne pridejo niti do 

poveljnikov vodov, 

velikokrat dobijo zgolj 

usmeritve za delo. 

Sklepi nadzorov in 

spremljanj se upoštevajo v 

največji moţni meri 

(včasih oteţujejo 

usposabljanje). 

Sklepi zaključnih analiz so 

ustrezno oblikovani in se 

upoštevajo vnaprej. 

 je Izvesti je treba 

evalvacijo Programa 

TVSU ter 

medsebojno 

uskladiti Program 

TVSU, strelsko 

usposabljanje in 

SIVV. 

 

 


